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 التركيبة المرتقبة لمنظمة التحرير تكشف مالمح خليفة عباس"الحياة":   .1
لحقيقي وراء عقد مسؤولون فلسطينيون، أن السبب ا« الحياة»كشف لـ : محمد يونس -رام هللا 

هو انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، بعدما »، المجلس الوطني نهاية الشهر المقبل
شارفت اللجنة الحالية على فقدان النصاب القانوني النعقادها اثر وفاة ومرض وشيخوخة عدد من 

اللجنة غسان وأوضح أحد مساعدي الرئيس محمود عباس )أبو مازن( أن وفاة عضو «. أعضائها
صابة العضوين محمد زهدي النشاشيبي بأمراض الشيخوخة التي أقعدته  الشكعة الشهر الماضي، وا 
عن الحركة، وعبد الرحيم ملوح بمرض عصبي جعله غير قادر على المشاركة في االجتماعات 

تغيب  ، مشيرًا إلى أنه في حال«الدورية، هدد جديًا اكتمال النصاب القانوني ألي اجتماع مقبل
وكان «. يفقد النصاب القانوني»عضو واحد عن أي اجتماع مقبل، ألي سبب كان، فان االجتماع 

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن الشروع في التحضيرات الالزمة لعقد المجلس 
 الشهر المقبل. 30الوطني في 

ادة جديدة للمنظمة، من بينهم عدد من وقال مسؤولون إن الدورة المقبلة للمجلس ستشهد انتخاب قي
والذين سيخلف أحدهم الرئيس عباس مستقباًل، أو في حالة « فتح»أعضاء اللجنة المركزية لحركة 

 شغور منصب الرئاسة ألي سبب كان.
ومن المؤكد أيضًا استبدال عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بأعضاء جدد من مستقلين وممثلي 

وه التي ستغادر قيادة المنظمة في الدورة المقبلة للمجلس الوطني ياسر عبد فصائل. ومن أبرز الوج
 ربه الذي احتل، حتى وقت قريب، ثاني أهم منصب في المنظمة وهو أمين السر.

وتوقف عبد ربه عن حضور اجتماعات اللجنة منذ سنتين على خلفية خالفات مع عباس الذي أبعده 
واعُتبر تعيين عريقات أمينًا للسر في  كتور صائب عريقات.عن منصبه في اللجنة، واستبدله بالد

اللجنة التنفيذية مقدمة لتكريسه خليفة لعباس. لكن إصابة عريقات بمرض رئوي استدعى إجراء 
ومن أبرز الوجوه المرشحة لخالفة عباس في  عملية زراعة رئة له، قلل من فرصه لهذا الموقع.

جبريل رجوب ومحمود العالول والدكتور «: فتح»للجنة المركزية لـ التشكيلة الجديدة المرتقبة، أعضاء ا
 حواليومن الشخصيات التي ستغادر أيضًا محمد زهدي النشاشيبي البالغ من العمر  محمد أشتية.

وأعلن سليم الزعنون أن  سنة، وأحمد قريع، وزكريا اآلغا وعلي اسحق وعبد الرحيم ملوح وغيرهم. 90
الجهاد »و « حماس»شكله القديم، بعدما فشل االتفاق لمشاركة حركتي المجلس الوطني سيعقد ب

 «.اإلسالمي
 10/3/2018الحياة، لندن، 
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وتطالب بتحرك دولي إلزالة  السلطة تندد بنصب مستوطنين خياما  في ساحة الحرم اإلبراهيمي .2
 الخيام
سطينية نددت حكومة الوفاق الفل ، أنتل أبيب، من 10/3/2018الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

بنصب مستوطنين إسرائيليين أمس، خيامًا في ساحة الحرم اإلبراهيمي في الخليل، جنوب الضفة 
إعادة »وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن نصب الخيام يشكل  الغربية.

ضافة احتالل آخر تحت حماية الحكومة اإلسرائيلية رة استمرار وحذر المحمود من خطو  «.احتالل، وا 
المساس بالمقدسات الفلسطينية من خالل اقتحامات المستوطنين، ومنع المصلين المسلمين من 

لى الحرم اإلبراهيمي ومنع رفع اآلذان فيه، مؤكدًا أن ذلك  يشكل مساسًا سافرًا »الوصول إليه، وا 
ساني، وتجاوزًا لكل بالشعائر الدينية، بما يمثل اعتداء على المعتقدات وعلى القانون الدولي واإلن

 «.اتفاقات وتفاهمات البشرية جمعاء على احترام معتقدات بعضهم بعضاً 
وزارة الخارجية ، أن القدس، من 9/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 

في  والمغتربين، أدانت بأشد العبارات، نصب المستوطنين خياما في ساحة الحرم اإلبراهيمي الشريف
واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، يوم الجمعة، هذا العمل تصعيدا خطيرا وغير  مدينة الخليل.

مسبوق في ممارسات االحتالل االستعمارية التوسعية الهادفة إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي ومحيطه 
ؤولين الدوليين وبينت أنها ستتابع هذا التصعيد الخطير مع المس والبلدة القديمة في خليل الرحمن.

ومؤسسات ومنظمات األمم المتحدة المختصة، مطالبة بتحرك دولي فاعل لتوفير الحماية لشعبنا 
 ولمقدساته اإلسالمية والمسيحية.

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن وضع المستوطنين يوم الجمعة خياما بدورها، 
بجانب مبنى االستراحة المؤدية إلى ملعب اإلبراهيمية،  ضخمة في ساحات الحرم اإلبراهيمي الجنوبية

هو تطور خطير ومؤشر على رقعة استيطانية جديدة يتم العمل عليها بشكل حثيث تحت سمع العالم 
 وبصره.

 

 "صفقة القرن "لضغط سعودي مصري للقبول بـ  رئيس السلطةتقرير جديد يكشف تعّرض  .3
من « ضغط»محمود عباس لـ  السلطة الفلسطينيةرئيس كشف تقرير جديد عن تعرض  :رام هللا

دولتين عربيتين، هما السعودية ومصر، لدفعه تجاه القبول بخطة السالم األمريكية المنوي طرحها 
، وذلك بعد يوم من إعالن وزير الخارجية الفلسطيني تذمره «صفقة القرن »قريبا والمعروفة باسم 

ن فشلها في تطبيق قراراتها جعل أمريكا تتمادى في بشكل علني، من المواقف العربية التي قال إ
 «.نهجها الخاطئ»
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عن مصدرين مقربين من القيادة الفلسطينية قولهم إن دولتين عربيتين   i24NEWSونقلت قناة
مركزيتين ضغطتا على الرئيس عباس لقبول صفقة سالم عرضتها الواليات المتحدة. وأعلن 

مد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قاال لعباس المسؤوالن أن ولي العهد السعودي مح
التي « صفقة القرن »التي تعرف باسم « ال خيار أمامه إال أن يكون براغماتيا ويقبل الصفقة»إنه 

 سيعرضها الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
صمة ، وعن إقامة العا«حق العودة»وحسب ما كشفت القناة فإن الصفقة تشمل التنازل عن 

الفلسطينية في القدس الشرقية. وذكرت أن الضغط السعودي المصري على القيادة الفلسطينية يتشدد، 
ومواصلة التمسك بمواقفه المتصلبة أمام الواليات « عدم التحدي»ويطلب من الرئيس الفلسطيني 

ال فسيندم»المتحدة واسرائيل، معتبرين أن هذه  على ذلك  أفضل فرصة لتحقيق صفقة سالم اآلن، وا 
 «.مستقبال

قبول تنازالت في بعض المسلمات »لـ « ضغوط جمة»وتقول القناة إن الرئيس عباس يتعرض لـ 
الفلسطينية، ومنها التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة فلسطين وقبول أبو ديس بدال منها، والتنازل 

، في حين أن «طنون فيهاعن حق العودة لالجئين على أن يتم توطين الالجئين في البلدان التي يق
الصفقة كما كشفت معالمها تمنح اسرائيل السيادة الكاملة على المواقع المقدسة في البلدية القديمة في 

 القدس.
ويقول التقرير إنه في ظل مساعي الدول العربية والخليجية وعلى رأسها السعودية لتطبيع العالقات 

، فيما تضغط اسرائيل «يزداد أضعاف األضعاف» مع اسرائيل، فإن الضغط على الرئيس الفلسطيني
 على الرئيس األمريكي ليعجل في عرض صفقته ومالمحها على المأل.

 10/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 األمريكي لبحث تحسين وضع غزة االجتماعمجدالني: سنقاطع  .4
ن السلطة رفضت أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدالني، أ: الضفة المحتلة

دعوة من الواليات المتحدة، لحضور اجتماع للدول المانحة لبحث سبل تحسين الوضع االنساني في 
وأكد مجدالني في تصريح  غزة، سيعقد في الثالث عشر من الشهر الجاري في البيت االبيض.

اغاثية او  إلذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، ان غزة قضية سياسية بالدرجة االولى وليست
انسانية، مضيفًا ان الواليات المتحدة تعرف جيدًا ان سبب مأساة القطاع هو الحصار االسرائيلي 

وتابع مجدالني، ان اجتماع واشنطن الذي  الظالم وان المطلوب هو معالجة سياسية لهذه القضية.
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وانما في إطار  دعا له المبعوث االميركي جيسون غرينبالت لم يأت من فراغ وال لدواع انسانية
 المشروع التصفوي لقضيتنا.

 10/3/2018، الرسالة، فلسطين
 

  الفلسطينيين على" القرن  صفقة" فرض تستطيع األرض في قوة توجد ال: األحمد .5
 من تخشى ال الفلسطينية القيادة" أن األحمد، عزام" فتح" لحركة المركزية اللجنة عضو هللا: أكد رام

 ".معها يقف من كلوب بها، وستعصف القرن  صفقة
 تفرض أن تستطيع األرض في قوة توجد ال: "الجمعة يوم ،"برس قدس" مع حديث في األحمد وقال
 ".ذلك يرفضون  وقيادته الفلسطيني الشعب أن طالما علينا، القرن  صفقة

 الموقف يحدد األمن، جلس أمام الماضي الشهر نهاية عباس محمود الرئيس خطاب: "وأضاف
 ".األمريكية الخطة من المقبلة، القمة من المرتقب ربيوالع الفلسطيني

 فلن العالم، أحرار ومن واإلسالمية العربية األمتين من مسنود الفلسطيني الموقف أن طالما: "وتابع
قليميا محليا النفوس لضعاف نقول ونحن هزيمتنا، ترامب يستطيع  تجرفكم أن قبل أنفسكم الحقوا: وا 
 ".العاصفة

 الفلسطيني الموقف بشأن واحد، بلسان الحديث" إلى ،"حماس" اإلسالمية المقاومة كةحر  األحمد ودعا
 ".القرن  لصفقة الرافض
 قيادة تبعيتها من تتحلل وأن فلسطينية، وطنية كحركة تتصرف أن حماس، من مطلوب: "وقال

 ".الدوليين وحلفائهم اإلخوان
 بعد االنقسام، ألنهوا ترامب، خطة من السلطة لموقف دعمهم في صادقة حماس كانت لو: "وأضاف

نما بالكالم، يتعلق ال فاألمر منه، خروجهم أعلنوا قد كانوا أن  ".بالفعل وا 
 ".االنقسام إنهاء أوال يتطلب وهذا الفلسطيني، الموقف من جزءا حماس تكون  أن يجب: "وأضاف
 مراعاة إسرائيل طالبةم طريق عن حماس تغازل األمريكية المتحدة الواليات" أن إلى األحمد وأشار
 ".غزة قطاع في اإلنساني الوضع
 كل" أن إلى وأشار ،"تماما مستقرة عباس محمود الرئيس صحة" أن األحمد، أكد آخر صعيد على

 ،"باالحتالل مرتبطة وهي مصداقية، أي لها ليست الرئيس صحة في تردي عن تتحدث التي األخبار
 .تعبيره حد على

 9/3/2018قدس برس،  
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 األزمات صناعة عن الحصار وحكومة الفلسطينية السلطة تكف أن األوان المصري: آن رمشي .6
 األوان آن: "الجمعة يوم غزة، بمدينة" حماس" نظمتها مسيرة المصري خالل مشير القيادي غزة: قال

 ".الفلسطيني الشعب وجه في األزمات صناعة عن الحصار وحكومة الفلسطينية السلطة تكف أن
 المقاومة خيارها أن تؤكد تعيشها، التي والمعاناة اآلالم رغم غزة أن كلمته، خالل ي المصر  وأكد

 محمود الفلسطينية السلطة رئيس رفض حماس في القيادي واستنكر .جميعه فلسطين تراب وتحرير
 .لغزة كهرباء محطة مشروع إقامة عباس
 االحتالل مع األمني نسيقوالت التخابر وقف إلى وحكومتها الفلسطينية السلطة المصري  ودعا

 .الفلسطينية والثوابت بالحقوق  والتمسك الصهيوني،
 يكون  ترمب دونالد األمريكي الرئيس وقرارات القرن  بصفقة يسمى لما الحقيقية المواجهة أن وشدد

 الغربية، الضفة في جرار نصر أحمد القسامي الشهيد نموذج وترجمة المقاومة، مالحقة عن بالتوقف
خوانه  واإلسالمية العربية األمة إلى دعوته المصري  ووجه .قوله والمجاهدين، وفق الشهداء نم وا 
 في التحالفات صياغة إعادة ومخطط األمريكية، اإلدارة قرارات مواجهة في مسؤولياتها بتحمل
 العدو مع مفتوحة معركة خوض التاريخ طوال الفلسطيني شعبنا ديدن أن إلى ونّبه .المنطقة

 .ومقدساته بأرضه شعبنا بأحقية التاريخ حقائق تغيير قرارات مواجهة يف الصهيوني،
ننا وعدالتها، الفلسطينية القضية تجاه حساباتهم يراجعوا أن الساسة على: "وقال  قرار أن ثقة على وا 
 ".االحتالل زوال في سيعجل ترمب

 9/3/2018الين،  اون  فلسطين

 

 مفتوحة لخيارات الفصائل ق سيدفعتواف بدون  الوطني المجلس اجتماع بدران: عقد .7
 فتح حركة بدران، حسام" حماس" حركة في الوطنية العالقات مرزوق: حذر مسؤول شيما -الرسالة 

 ستدفع الخطوة هذه أن إلى مشيراً  توافق، بدون " الوطني الفلسطيني المجلس" اجتماع عقد مغبة من
 وفق ،"قبل من بها يفكروا لم ربما فتوحةم خيارات" لـ المنظمة إطار خارج هي ممن األخرى  الفصائل
 .تعبيره
 حراب تحت الوطني عقد على فتح إصرار إنّ ": "الرسالة" بـصحيفة خاص حوار في بدران وقال

 يتحمل صعب موضع في التوافقي المشروع سيضع األخرى، القوى  موازين حساب ودون  االحتالل
 ".مازن  أبو وأخيراً  أوالً  مسؤوليته
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 رام في وعقده ككل، الشعب يمثل أن يجب انه باعتبار ومباشر واضح حركته فموق أن على وأكد
 وا عادة المنظمة بتطوير نطالب" وتابع االحتالل، لمواجهة إمكانية أي يفقده االحتالل حراب تحت هللا

 لكن المنظمة، خارج التي الفصائل وكل والجهاد حماس بحضور استثنائية جلسة وعقد هيكلتها،
 القضية حين في عادية جلسة وكأنها المرحلة خطورة مع تتناسب ال حالياً  بها سيعقد التي الطريقة
 ".حقيقية تصفية لمحاولة تتعرض برمتها

 10/3/2018فلسطين،  الرسالة،

 
 "مشبوه توجه" عن يعّبر التوقيت هذا في" الوطني المجلس" جلسة عقد :أبو هالل .8

 بتركيبته الوطني المجلس" هالل، أبو خالد طينية،الفلس" األحرار" لحركة العام األمين غزة: قال
 الوطني القرار اختطاف في استمرار االحتالل حراب تحت جلساته وعقد للشرعية، فاقد الحالية
 .تعبيره حسب ،"وباطل شرعي غير عنه يصدر ما وكل لالنقسام وتعميق
 هذا يكون  أن نحذر" ضيفام ،"مشبوه توجه" عن يعّبر التوقيت هذا في" الوطني" جلسة عقد أن ورأى

 ".الفلسطينية قضيتنا تستهدف خطيرة مشاريع أو تنازالت لتمرير التوجه
 أسماه ما لمواجهة الوطني المجلس جلسة عقد مع بالتزامن موازي  وطني إنقاذ مؤتمر عقد إلى ودعا

 ".التصفية محاوالت من القضية وحماية التفرد سياسة"
 كل على واالنقالب الوطني اإلجماع ضرب على باإلصرار سطينيةالفل السلطة رئيس هالل أبو واتهم

 .الخصوص بهذا المعلنة االتفاقيات
 9/3/2018قدس برس، 

 
 وخانيونس بغزة للقدس دعم ا   غاضبة مسيرات حماس والفصائل تنظم .9

 خانيونس بمحافظة واإلسالمي الوطني العمل وفصائل" حماس" اإلسالمية المقاومة حركة نظمت
 قرار على واحتجاًجا القدس، مع تضامًنا احتجاجية؛ مسيرةً  الجمعة، صالة عقب غزة عقطا جنوب
 .للقدس األمريكية السفارة بنقل ترامب
 المنحازة األمريكية بالسياسة موسى، يحيي خانيونس بمدينة حماس حركة في القيادي ندد جهته من

 .األرض أصحاب حساب على الغاصب للمحتل
 مع المساومة وال التفتيت وال القسمة تقبل ال موحدة؛ واحدة لفلسطينيةا األرض أن موسى وأكد

 وعقيدته ومفاهيمه وقيمه بمشاعره موحد، واحد شعب هو الفلسطيني الشعب أن مبيناً  الغرباء،
 .مكان كل وفي والخارج الداخل في السياسية واتجاهاته وطوائفه
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 نصرة غاضبة جماهيرية مسيرة غزة مدينة جنوب في" حماس" اإلسالمية المقاومة حركة نظمت كما
 .الفلسطينية القضية تصفية ومشاريع ترمب دونالد األمريكي الرئيس لقرارات ورفضاً  للقدس
 قيادة تتقدمهم المواطنين آالف وأحيائها غزة مدينة جنوب مساجد من انطلقت التي المسيرة في وشارك
 .الفلسطينية والفصائل حماس حركة

 9/3/2018حماس،  حركة موقع
 
 االحتالل إال تخدم ال الفلسطينية السلطة اعتقاالت: عون  أبو .11

 في السلطة أجهزة تمارسه ما أن عون  أبو نزيه جنين محافظة في حماس حركة في القيادي أكد
 في الماضية الليلة آخرها كان والتي النساء، على واعتداء واعتقاالت اقتحامات من الغربية الضفة
 االختيار السلطة على وأن االحتالل، سوى  يخدم ال ذلك أن مشيرا وشعبيا، وطنيا مرفوض جنين؛
 .وجالديه الشعب بين
 من التهرب في سواء فتح، سلطة تمارسه الذي اإلقصائي السلطوي  النهج استمرار إن عون  أبو وقال

 من اكالحر  لنشطاء القسري  التقاعد حملة إلى غزة، على التضييق في واإلمعان المصالحة، استحقاق
 طولكرم، في حصل كما بعضهم على واالعتداء الخطف وعمليات والمعلمات، المعلمين

 الشعب مع التعامل في نهجها لتغيير فتح حركة على الضغط ممارسة الفصائل جميع على يحتم
  .الفلسطيني

 أن الفلسطيني، الشعب بحق المتواصلة االعتداءات تلك من بدال فتح وحركة السلطة على" وأردف
 أوصالها، وتقطيع األرض سلب من االحتالل، إجراءات من يعاني الذي الشعب بلملمة تنشغل

 اليومية، الحياة متاعب من يزيد ما وهو األرض، على وقائع وفرض والتهويد، االقتحامات واستمرار
 ".المزيد ينقصنا وال اإلسرائيلي، االحتالل اعتقاالت معاناة ويكفينا
 وأجهزتها، السلطة قبل من القمعية السياسات هذه ضدهم تمارس الذين كل حماس في القيادي ودعا
 ُيحتجز التي األمنية المقرات أمام االعتصامات خالل من وكأهالي، كعائالت أصواتهم يرفعوا أن
 .ذووهم فيها

 9/3/2018حماس،  حركة موقع
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 بؤرة استيطان جديدة في الخليل إقامةليبرمان يصادق على  .11
ادق أمس، أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع اإلسرائيلي، على مشروع لتحويل تجمع تل أبيب: ص

استيطاني في مدينة الخليل إلى بؤرة استيطان رسمية، على حساب بيوت وأراضي أهل المدينة 
 الفلسطينيين.

 10/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"بتهمة التحريض على  رهطبإقالة رئيس بلدية درعي يطالب  أريئيل .12

تل أبيب: تقدم أوري أريئيل، وزير الزراعة اإلسرائيلي المسؤول عن ملف عرب النقب في الحكومة، 
بطلب إلى وزير الداخلية أرييه درعي بإقالة دكتور عامر الهزيل من مهام رئيس البلدية في مدينة 

 «.التحريض على دولة إسرائيل وجنود الجيش اإلسرائيلي»رهط، بحجة 
وصف الجنود البدو في »المتطرف أن الهزيل « البيت اليهودي»زير عن حزب المستوطنين وزعم الو 

قالته من منصبه في بلدية رهط.«الجيش اإلسرائيلي بأنهم خونة  ، ودعا إلى سحب صالحياته وا 
 10/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 عدلية" بوزارة العن ملف القدس الشرق البيت اليهودي "مسؤوال   حزبمن  تعيين ناشط يميني .13

ذكرت صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة، انه تم تعيين الناشط في حزب البيت اليهودي "حنانئيل  :رام هللا
 عدلغورفينكل" مسؤوال جديدا عن "ملف القدس الشرقية" في ما يسمى "الوصي العام" في وزارة ال

 اإلسرائيلية.
دعا لطرد طالب عرب يدرسون في  ويدعو غورفينكل صراحة إلى تهويد القدس، كما سبق وأن

"التخنيون" إلى قطاع غزة. وكان قد أقام جمعية تعمل على منع من أسماهم "جهات أجنبية من 
السيطرة على أمالك الدولة في القدس الشرقية"، ودعا بشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه "احتالل 

 عربي" للقدس.
شي سيغل، كمحام في مكتب الوصي العام، بدون وبعد تعيينه في المنصب، تم تعيين أفراهام مو 

مسابقة، علما أن أغلب زبائنه هم من منظمات اليمين التي لها مصالح كبيرة في القرارات التي 
 يتخذها "الوصي العام".

 9/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحق الفلسطينيين تذّكر بالنازيةالبشرية  باحثان إسرائيليان: الصهيونية ترتكب جرائم ضدّ  .14
يتفق أكاديميان إسرائيليان على أن الصهيونية تمارس نازية جديدة وجرائم  وديع عواودة: –الناصرة 

حرب بحق الفلسطينيين، محذرين من تهجير جديد. وتساءل المحاضر في العلوم السياسية 
، في حديث لإلذاعة العامة، كيف والمختص بالفاشية في الجامعة العبرية في القدس، زئيف شطرنهل

سنة؟، وكيف سيقيم هذا المؤرخ متى أدرك اإلسرائيليون أن  100أو  50سيقرأ مؤرخ واقعنا الراهن بعد 
على أنقاض وخرائب اليهودية في أوروبا ما لبثت أن « حرب االستقالل»الدولة التي أقيمت في 

ك قسم من اإلسرائيليين أن وحشيتهم تحولت لغول حقيقي مخيف بالنسبة لغير اليهود؟ متى أدر 
 وقدرتهم على التمثيل باآلخرين، فلسطينيين أو أفارقة تستنزف الشرعية األخالقية لكيانهم السيادي؟

ووجه انتقادات لليسار الصهيوني لعدم قيامه بالتظاهر واالحتجاج على مشروع القومية، مرسال بذلك 
ت وثيقة استقاللها كمعروض متحفي فقط. ويتابع ناقدا رسالة مفادها أن إسرائيل القديمة ماتت وبات

سيتعلمون مستقبال من هذه البقايا األثرية ماذا كان بمقدور إسرائيل أن تصير لوال تفتت مجتمعها »
تحت عجالت الهدم األخالقي الذي تسبب به االحتالل ونظام الفصل العنصري األبرتهايد في 

أن اليسار الصهيوني لم يعد قادرا على مواجهة  يلويؤكد شطرنه. 1967األرض المحتلة عام 
هذه القومجية التي أدت »مع النازية  ويتابع مقارناالسامة التي نمت وترعرت هنا. « القومجية»

 «.بطبعتها األوروبية كادت أن تجهز على كل الشعب اليهودي
ول إن ممارسات جيش ويتطابق معه في الرأي المؤرخ اإلسرائيلي البروفيسور دانيال بالتمان بالق

، مشيرا إلى أن جرائم «جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية»االحتالل لها تعريف واضح ومحدد وهو 
الحرب ترسخت فيه منذ سنوات طويلة، ويكاد يجزم أن هذا الجيش لن يتردد في ارتكاب جريمة 

العاشرة إلى أن  ولفت في حديث للقناة تطهير عرقي لمئات آالف الفلسطينيين إذا طلب منه ذلك.
غالبية منفذي الجرائم اإلسرائيليين ال يقدمون للمحاكمة. موضحا أنه في الواقع الكولونيالي فإن 
الجرائم تتحول إلى ممارسات تلقائية ضد المدنيين يجردهم االحتالل من إنسانيتهم، وينظر إليهم كمن 

ه إسرائيل بين ما يعتبره مستوى حضاري مختلف، وذلك نتيجة الفصل الذي تمارس»ينتمون إلى 
المجتمع الدولي جريمة حرب، وبين الصراع الذي تخوضه ضد شعب تعتبره ال ينتمي للقواعد 

قتل الشهيد ياسين  باإلشارة لجريمةوقدم مثاال على ذلك «. األخالقية المشتركة للشعوب المتحضرة
 عاما( من أريحا قبل عشرة أيام. 36السراديح )

ماذا يحصل للجيش الذي ترسخت فيه جرائم الحرب لسنوات »شطرنهل وخلص متسائال محذرا ك
طويلة؟ ماذا سيحصل إذا طلب من الجيش، من قبل سلطة متطرفة، تنفيذ عملية تطهير عرقي وطرد 
مئات آالف الفلسطينيين إلى األردن ولبنان؟ كيف سيكون رد فعل الجنود، الذين يركلون اليوم 
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هم إطالق النار على اآلالف الذين سيعارضون ذلك؟ هل هناك من فلسطينيا جريحا، عندما يطلب من
 «.يعتقد في الجيش أن الجنود لن ينفذوا هذه المهمات؟

 10/3/2018القدس العربي، لندن، 
 
يرانو  "إسرائيل"بين  حربمسؤول سابق بالموساد: نشوب  .15 ال يتعارض مع مصالح بوتين بل  ا 

 تالءم معهاي
الموساد السابق، حاييم تومير الذي كان يتولى رئاسة شعبة "تيفل" اعتبر نائب رئيس : بالل ضاهر

في الموساد والمسؤولة عن العالقات مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" 
يوم الجمعة، أنه "في إطار سباق روسيا إلعادة مكانتها كقوة عسكرية عالمية، متساوية مع الواليات 

فإن نشوب مواجهة مسلحة بين إسرائيل وشركاء موسكو في دمشق وطهران ال  المتحدة والصين،
يتعارض بالضرورة مع مصالح الرئيس الروسي فالديمير بوتين، بل ربما تتالءم معها". وأضاف أنه 
يران وسورية من جهة أخرى،  "إذا تطورت )مواجهة مسلحة(، إثر أداء ونشاط إسرائيلي من جهة وا 

ن( جهدا من أجل لجم ذلك. على العكس، سيسعى إلى استغالل المواجهة من ربما لن يبذل )بوتي
أجل وضع روسيا زعيمة للمعسكر المنتصر في الحلبة الشرق أوسطية ومن أجل تأكيد قدراته بالمس 

 بالواليات المتحدة وحلفائها".
وسائل القوة، من وقدر تومير أن ثمة أمرين يؤكدان وجهة نظره. "األول، هو استخدام بوتين المتكرر ل

دون أن يكون هناك رد فعل كبير من الجانب المضاد. والثاني، هو التوتر المتصاعد بين روسيا 
والواليات المتحدة حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها عودة سباق التسلح والصيغة الجديدة للحرب 

 الباردة".
 9/3/2018، 48عرب 

 
صابة العشرات في شاب و  واستشهادمواجهات تعّم الضفة وغزة  .16  "14جمعة الغضب الـ "ا 

رفضــا للقــرارات األمريكيــة ضــد » 14جمعــة الغضــب الـــ»انــدلعت مواجهــات عنيفــة فــي  أشــرف الهــور:
مدينــة القــدس، وتنديــدا بالسياســيات االحتالليــة اإلســرائيلية، وأســفرت المواجهــات التــي شــهدتها منــاطق 

فلســطيني مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي متفرقــة فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــن استشــهاد 
مواجهات وقعت عند باب الزاوية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. كما اسفرت المواجهـات فـي 

 في سقوط عدد من الجرحى. .تالضفة وغزة عن عشرات اإلصابا
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لضـفة، واندلعت مواجهات خالل اعتداء جيش االحتالل على مسيرة نظمت في قرية كفر قدوم شمال ا
أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المتظـاهرين. كـذلك وقعـت إصـابات فـي صـفوف المتظـاهرين، 
جـــراء إطـــالق قـــوات االحـــتالل قنابـــل الغـــاز باتجـــاه المشـــاركين فـــي مســـيرة مناهضـــة لالســـتيطان، فـــي 

 المزرعة الغربية في منطقة رام هللا.
مواجهــات بــين الشــبان االنتفاضــة وقــوات وشــهد المــدخل الشــمالي لمدينــة البيــرة وســط الصــفة الغربيــة، 

، وأطلقـت مـن هنـاك «بيـت ايـل»االحتالل، التي دفعت بتعزيزات على التالل المقامة عليها مسـتوطنة 
الرصاص المطاطي، وقنابـل الصـوت والقنابـل المسـيلة للـدموع صـوب المتظـاهرين والصـحافيين الـذين 

ت، كـذلك أصـيب عشـرات المـواطنين بحـاالت قدموا للمكان بغرض التغطية، ما أدى إلـى وقـوع إصـابا
 اختناق بالغاز المسيل للدموع، في قرية نعلين غرب رام هللا إثر مواجهات بين جيش االحتالل.

وفي منطقة بـاب الزاويـة فـي مدينـة الخليـل جنـوب الضـفة الغربيـة، انـدلعت مواجهـات عنيفـة مـع قـوات 
صـبوا خيامـا فـي سـاحات الحـرم االبراهيمـي فـي االحتالل. وقال مواطنـون مـن المدينـة أن مسـتوطنين ن

إطـــار عمليـــات التهويـــد اإلســـرائيلية للمســـجد. وســـقط فـــي مواجهـــات بـــاب الزتويـــة الشـــاب محمـــد زيـــن 
 سنة( وهو من ذوي االحتياجات الخاصة. 24الجعبري )

 وشــهد المــدخل الجنــوبي لمدينــة أريحــا مواجهــات مماثلــة، قامــت علــى أثرهــا قــوات االحــتالل بإغالقــه.
« يـوم غضـب جمـاهيري »وتأتي التظاهرات تلبية لـدعوة قيـادة الفصـائل الفلسـطينية بجعـل يـوم الجمعـة 

عنــد كــل نقــاط التمــاس والحــدود مــع جنــود االحــتالل والمســتوطنين، رفضــا للقــرارات األمريكيــة األخيــرة 
 ضد مدينة القدس، ورفضا للسياسات اإلسرائيلية.

اوية فـي مدينـة القـدس فـي وقفـة احتجاجيـة ضـد ممارسـات وفي سـياق متصـل شـارك أهـالي بلـدة العيسـ
االحتالل، الهادفة إلى تهويد المدينة، وأقام سكان الحي للجمعة السادسة على التـوالي، صـالة الجمعـة 

 عند المدخل الرئيسي للقرية، احتجاجا على االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة. 
نـابلس، أمـس لمحـاوالت المسـتوطنين السـيطرة علـى  وتصدى أهـالي قريـة اللـبن الشـرقية، جنـوب مدينـة

المقامة على أراضي القرية، بهـدف التوسـع « معالي ليفونا»المحاذية لمستوطنة « جبل الراس»منطقة 
االستيطاني، ونجحوا بطرد المستوطنين من أراضيهم، وحرق خيامهم التي قاموا بنصبها في المنطقة، 

قنابل الغاز صوب السكان وأعيرة مطاطية أسفرت عـن وقـوع بحماية من جيش االحتالل، الذي أطلق 
 إصابات في صفوفهم.

وفــــي قطــــاع غــــزة، تواصــــلت المســــيرات الشــــعبية األســــبوعية المنــــددة بــــالقرارات األمريكيــــة والسياســــات 
اإلســـرائيلية، وانطلقــــت عقـــب صــــالة الجمعـــة مســــيرات مـــن مســــاجد مـــدينتي غــــزة وخـــانيونس. وجــــاب 
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مسؤولو الفصائل الفلسطينية شـوارع المـدينتين فـي مسـيرات منفصـلة، وحملـوا  المشاركون الذين تقدمهم
 أعالما فلسطينية والفتات تندد بسياسات واشنطن، وتطالب بتدخل دولي للجم االحتالل.

وشـهدت الحــدود الشـرقية للقطــاع مواجهـات بعــد تجــاوز حشـود كبيــرة مـن الشــبان المنطقـة العازلــة التــي 
قوات االحتالل المتمركزة خلف ثكنات عسكرية بالحجارة، وردت بإطالق أعيرة  تقيمها إسرائيل، ورشقوا

 نارية وقنابل غاز مسيل للدموع تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع اصابات.
 10/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 في ساحة الحرم اإلبراهيمي بالخليل مستوطنون ينصبون خياما   .17

مـا فـي سـاحة الحـرم اإلبراهيمـي فـي مدينـة الخليـل جنـوب الضـفة نصب مسـتوطنون الجمعـة خيا: لندن
 الغربية المحتلة، وسط حماية من جنود االحتالل اإلسرائيلي.

وقــال المتحــدث باســم حكومــة الوفــاق الفلســطينية يوســف المحمــود، إن نصــب المســتوطنين تلــك الخيــام 
ضـــافة احـــتالل آخـــر، تحـــت حمايـــة الحكومـــة اإلســـرائيلي ة، بقيـــادة غـــالة المســـتوطنين إعـــادة احـــتالل وا 

 والمتطرفين للحرم الشريف ولمدينتنا العربية الفلسطينية.
مــن جهتهــا أدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية، بأشــد العبــارات، نصــب المســتوطنين خيامــا فــي ســاحة 

 الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.
 10/3/2018، "21موقع "عربي 

 
 خطر على حياة ماليين الالجئين لألونرواي الخضري: االنهيار المال .18

دعـــا النائـــب جمـــال الخضـــري رئـــيس اللجنـــة الشـــعبية لمواجهـــة الحصـــار إلـــى ضـــرورة اســـتثمار : غـــزة
 / مـارسالمؤتمر التي تنوي وكالة غوث وتشـغيل الالجئـين "أونـروا" عقـده فـي الخـامس عشـر مـن آذار

 المقبل، لسد الثغرات وحل أزمة تقليص دعم الوكالة.
قال الخضري في تصريح صحفي يوم الجمعة إن "االنهيار المـالي لألونـروا خطـر علـى حيـاة مليـون و 

 الجئ في قطاع غزة وماليين الالجئين في الضفة الغربية وحول العالم.
وشــدد الخضــري علــى أن العــالم فــي هــذه المرحلــة أمــام خيــار واحــد ووحيــد وهــو دعــم األونــروا، وعــدم 

باعتبارهــا خدمــة لإلنســانية، وانســجاما مــع كــل المبــادن والمواثيــق اإلنســانية  الســماح بانهيــار خــدماتها،
  الدولية.
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وأشار إلى أن شلل هذه الخـدمات، يعنـي شـلل العمليـة التعليميـة لجيـل بأكملـه، إلـى جانـب تـأثير كبيـر 
علــى حيــاة الالجئــين، فــي حــال تقلصــت المســاعدات المقدمــة لهــم، حيــث تعــد هــي المصــدر األساســي 

 رار الحياة.الستم
 9/3/2018، فلسطين اون الين

 

 يسعى لتهويد القدس وبسط سيطرته عليها االحتاللخطيب األقصى:  .19
أكـــد خطيـــب المســـجد األقصـــى المبـــارك الشـــيخ محمـــد حســـين، مفتـــي القـــدس والـــديار : القـــدس المحتلـــة

جاوزات من الفلسطينية، في خطبة الجمعة في األقصى: إن االحتالل وقطعان المستوطنين يقومون بت
خــــالل بنــــاء المســــتوطنات وســــرقة األرض الفلســــطينية وفــــي االقتحامــــات المتكــــررة للمســــجد األقصــــى 

 المبارك، مستنكًرا العدوان على الكنائس المسيحية في المدينة المقدسة.
وأشــار إلــى أن هــذا االحــتالل يســعى جاهــًدا لتهويــد المدينــة المقدســة وبســط الســيطرة عليهــا مــن خــالل 

التعسفية واإلجرامية بحق أرضنا ومقدساتنا وأبناء شـعبنا، ومـن خـالل القـوانين الظالمـة التـي ممارساته 
يحــاول فرضــها مــن خــالل "مجلــس تشــريعه" كقــوانين احتجــاز جثــامين الشــهداء وقــوانين تؤكــد اســتمرار 

اإلداريــــة، وغيرهــــا مــــن القــــوانين الجــــائرة كســــحب حــــق المواطنــــة، وقــــوانين أخــــرى تســــعى  تاالعتقــــاال
 تضييق على أبناء شعبنا عامة وعلى أبناء مدينة القدس بخاصة.لل

 9/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 

 ما صدر عن النائب الليكودي هو قمة الفساد واإلفسادالشيخ عكرمة صبري:  .21
أثـارت تصــريحات رئـيس لجنــة الداخليـة وحمايــة البيئـة، فــي الكنيسـت الصــهيوني عــن : القـدس المحتلــة

يوآف كيش، جاء فيها إن "العـرب علـيهم أن يقولـوا إن إسـرائيل أكبـر خـالل صـالتهم، عوًضـا الليكود، 
 عن هللا أكبر" ردود فعل فلسطينية مستنكرة.

وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة االسالمية العليا: إن هذا التصريح ينم عن الغطرسة والتبجح 
 .والتمرد على هللا عز وجل، فال يوجد أكبر من هللا

وأضاف صبري في تصريح له "ما صدر عن النائب الليكودي هو قمة الفساد واإلفساد، ونثمن موقف 
 أعضاء الكنيست العرب الذين تصدوا لهذا النائب المغرور الذي خرج عن المألوف وتجاوز الحدود".
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حذرا بأن مثل وأكد الشيخ صبري أن األمور الدينية هي ثوابت، وال يجوز تجاوزها أو التعدي عليها، م
 هذه التصريحات تؤجج المشاعر. 

 9/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 االحتالل يمنع ماراثونا مقدسيا  مضادا  لسباق تهويدي ويعتقل شابين .21

منعـــت شـــرطة االحـــتالل فـــي القـــدس المحتلـــة، يـــوم الجمعـــة، ماراثونـــا مقدســـيا مضـــادا لســـباق  :القـــدس
 ل.تهويدي تشرف عليه بلديه االحتال

وقــال مراســلنا فــي القــدس المحتلــة، إن قــوات االحــتالل شــرعت منــذ ســاعات صــباح باالنتشــار بمدينــة 
القدس، وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية في شـطري المدينـة لصـالح مـاراثون تهويـدي تشـرف عليـه 

 بلدية االحتالل في القدس بمشاركة متسابقين يهود ومن دول أجنبية.
الل الناشط المقدسي محمد أبـو الحمـص، بعـد أن اعتـدت عليـه وصـادرت مركبتـه واعتقلت قوات االحت

 وأعالمًا فلسطينية ومالبس خاصة بالمارثون، والشاب المقدسي فادي المطور.
ولفــت مراســلنا إلــى قمــع االحــتالل للمــاراثون قبــل انطالقــه فضــال عــن االعتــداء علــى المشــاركين فيــه، 

 دس المحتلة.وسط أجواء ما زالت متوترة وسط الق
 9/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 سياسات االحتالل متواصلة قراقع: معركة األسرى اإلداريين ضدّ  .22
معتقــــل إداري مــــازالوا  500أكــــد عيســــى قراقــــع رئــــيس هيئــــة شــــؤون األســــرى والمحــــررين، أن  رام هللا:

فــة مســتوياتها منــذ منتصــف فبرايــر/ شــباط بكا« معركــة مقاطعــة محــاكم االعتقــال اإلداري »يخوضــون 
 الماضي.

إن موقفا جماعيا ووطنيا موحدا في صفوف األسرى اإلداريين ومـن كافـة »وقال في تصريح صحافي 
التنظيمات يصر على إنهاء سياسية االعتقال اإلداري التعسـفية، ونـزع الشـرعية عـن محـاكم االحـتالل 

 «.ت االحتالل القمعية والتعسفيةالتي تحولت إلى غطاء يتم فيه تنفيذ سياسا
وأشـار إلــى أن األســرى اإلداريــين أعلنــوا أنهــم لـن يستســلموا للضــغوطات اإلســرائيلية ولمحــاوالت تفكيــك 

دعـم خطـوتهم ومسـاندتهم علـى كافـة »وحدتهم وموقفهم، مطالبين كافة الجهات الحقوقية واإلنسـانية بــ 
 .«المستويات ألجل إنهاء معاناتهم واإلفراج عنهم

 10/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 التهويد الزاحف لألغوار.. تهجير واقتالع بحجة التدريبات العسكرية .23
األوضاع في خربـة أم الجمـال بـاألغوار الشـمالية، أول مـن أمـس، كانـت مرعبـة للغايـة  محمد بالص:

يأخـذون مواقـع لهـم عندما بدأت أرتـال الـدبابات والمجنـزرات والمئـات مـن جنـود االحـتالل باالنتشـار، و 
 في محيط مساكن العائالت البدوية المهددة بالترحيل من هذا المكان.

وانتشــرت آليــات االحــتالل الثقيلــة ومــن خلفهــا الجنــود المشــاة، علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن مســاكن تلــك 
 العائالت التي تتخذ من بيوت "الشعر" أو "الخـيش"، وفـي أحسـن الحـاالت "منـازل" مسـقوفة بالصـفيح،
مأوى لها ولقطعان األغنام والمواشي التي تعتاش على منتجاتها وتعتبر بمثابة مصدر رزقها الرئيس، 
فــي ظــل ظــروف حيــاة بدائيــة صــعبة، يزيــد مــن صــعوبتها اســتمرار االحــتالل باســتهداف تلــك المنطقــة 

 التي تتعرض لنكبات متالحقة.
طقـة بذريعـة أنهـا عسـكرية مغلقـة، تمهيـدًا وأنذرت سلطات االحـتالل، تلـك العـائالت مـؤخرًا بـإخالء المن

لوضـــع اليـــد عليهـــا، وهـــو قـــرار صـــدر عمـــا يســـمى بقائـــد قـــوات جـــيش االحـــتالل، وتضـــمن تهديـــدات 
دونمـــا يطمـــع االحـــتالل  550بمصـــادرة كـــل مـــا هـــو موجـــود فـــي هـــذه المنطقـــة التـــي تمتـــد علـــى نحـــو 

 بمصادرتها.
رة الحيـة علـى نطـاق واسـع فـي منـاطق متفرقـة وبدأت قوات االحتالل، بإجراء مناورات عسكرية بالـذخي

من األغوار، تشارك فيها عشرات اآلليات الثقيلة ومئـات الجنـود ممـن ينشـرون المـوت فـي كـل مكـان، 
 ويطلقون النار والقذائف في كل االتجاهات.

وتتبـــع ملكيـــة أم الجمـــال واألراضـــي القريبـــة منهـــا بمـــا فيهـــا معســـكر "الناحـــل" التـــابع لجـــيش االحـــتالل 
 المقام إلى الغرب منها، للبطريركية الالتينية.و 

وبحسب خبير االستيطان واالنتهاكـات اإلسـرائيلية فـي األغـوار، عـارف دراغمـة، فـإن أهـالي منطقـة أم 
الجمــال الواقعــة بــالقرب مــن وادي المــالح، كــانوا هــدفًا للتهجيــر القســري مــن قبــل جــيش االحــتالل لعــدة 

 شيهم.مرات، بعد هدم مساكنهم وحظائر موا
وقال دراغمة: "إن االحتالل يسعى دائمًا إلى تثبيط معنويات الفلسـطينيين واألهـالي وتحديـدًا فـي خربـة 
أم الجمــال والتــي يعمــل ســكانها فــي تربيــة المواشــي مــن أجــل الحصــول علــى لقمــة عيشــهم المغمســة 

 بالدماء".
شكل عـام، هـو دعـم وحمايـة ومن وجهة نظر دراغمة، فإن وجود البدو في خربة أم الجمال واألغوار ب

لــألرض الفلســطينية مــن المصــادرة واالســتيطان، ومــا المنــاورات والتــدريبات العســكرية وبــث الرعــب فــي 
طــــالق وابــــل مــــن الرصــــاص والقنابــــل بحجــــة التــــدريب  نفــــوس المــــواطنين مــــن خــــالل إلقــــاء األلغــــام وا 

 العسكري، إال محاوالت لتفريغ هذه المنطقة من أصحابها الشرعيين.
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شــرات المــرات، لــم يجــد أهــالي هــذه الخربــة المنكوبــة مــا يفترشــون ســوى األرض ومــا يلتحفــون غيــر ولع
السماء، بعد أن كانت مساكنهم وحظائر مواشيهم هدفا للمسح واإلزالة من على وجـه األرض مـن قبـل 

 جرافات االحتالل.
 9/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 استراتيجي عربي شرطه تلبية حق الفلسطينيين الشامل خيار السالم: األردني وزير الخارجية .24

. استقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس وزير الخارجية أيمن الصفدي :بترا -طوكيو
واستعرض الطرفان خالل اللقاء المستجدات اإلقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية 

خصوصا في ضوء القرار األميركي االعتراف الفلسطينية والتحديات التي تواجه العملية السلمية، 
 بالقدس عاصمة إلسرائيل.

وأكد آبي دعم بالده لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، وهو الحل الذي 
 شدد الصفدي على أنه "السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم".

ضرورة تكاتف الجهود من أجل كسر الجمود  وأكد الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة مع كونو
في جهود تحقيق السالم والتقدم بثبات وضمن مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل 
الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من 

 .1967حزيران )يونيو( 
خيار استراتيجي عربي "وشرط تحقيقه تلبية حق الفلسطينيين في  وأكد أن السالم الشامل والدائم

الحرية والدولة"، محذرا من أن إجراءات إسرائيل األحادية والالشرعية تقوض حل الدولتين وتكرس 
بيئة اليأس التي يعتاش عليها التطّرف، كما حّذر من محاوالت إسرائيل فرض حقائق جديدة على 

 األرض في القدس المحتلة.
والمسيحية، وأن القدس  اإلسالميةأكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات و 

من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها بالتفاوض المباشر ووفق قرارات الشرعية الدولية وأن 
 تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. أنالقدس الشرقية أرض محتلة يحب 

(، وضرورة استمرار المجتمع األونرواالياباني التحديات التي تواجه وكالة )كما بحث الصفدي ونظيره 
الدولي في توفير المخصصات المالية الالزمة لها، داعيا نظيره الياباني لحضور المؤتمر الدولي 

 من الشهر الجاري في روما لحشد الدعم للوكالة. 15الذي ستنظمه المملكة في 
 10/3/2018، الغد، عّمان
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 الالجئين الفلسطينيين في لبنان الشهر المقبل لـ"توطين"خطة ترامب ": لديارا" .25
 أميركيةخطوة  إزاءمقلقة  أخبارابيروت  إلى أوروبيةديبلوماسية  أوساطنقلت : ناصرالدين إبراهيم

من مسؤول لبناني معلومات  أكثرالالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتبلغ « توطين»مرتقبة لفرض 
بنيامين  اإلسرائيليةدونالد ترامب ورئيس الحكومة  األميركيية عن اتفاق حصل بين الرئيس جدية للغا

وجودهم  أماكنالفلسطينيين في « توطين»خطة لـ إلعالنواشنطن  إلى أيامنتانياهو خالل زيارته قبل 
اية يحصل ذلك نه أنالمقبل، ومن المرجح  أيارالقدس في منتصف  إلى األميركيةقبل نقل السفارة 
التوطين المطروح  أن األوروبية األوساطفي مطلع نيسان المقبل. وما تؤكد عليه  أوالشهر الجاري 

لبنان اقتصاديا في مراحل  إغراء األميركيون حاول  أنسيكون مجانيًا ودون مقابل، بعد  أميركيا
واقعا في  راأمتقديمات اقتصادية، وسيكون التوطين  أيفي خطة ترامب ال يشمل  األمرسابقة، فان 

 .واألردنلبنان 
ووفقا لمصدر فلسطيني مسؤول، ال يتعامل الجانب اللبناني مع المخاطر المحدقة بالجدية المطلوبة، 
وقد سبق وابلغ الجانب الفلسطيني المسؤولين اللبنانيين بأن ما يحصل من حصار للرئاسة الفلسطينية 

المقبلة على مزيد من « األونروا»ين ماليا، يتكامل مع الحصار المالي لوكالة غوث الالجئ
المخيمات والالجئين الفلسطينيين في  أوضاععلى « كارثية» آثاراالتخفيضات المالية والتي ستترك 

كالم قيل في واشنطن للرئيس الفلسطيني محمود عباس،  أجواءلبنان، وقد وضع الجانب اللبناني في 
يجاد تدبر نفسها، أنبأن على الدول المستضيفة لهؤالء  الواقع، الن ال  األمرحلول في التعامل مع  وا 

دونالد ترامب، الذي اخرج مسألتين من  األميركيوجود لحق العودة في التسوية التي يعد لها الرئيس 
 «.العودة»دائرة النقاش، مدينة القدس، وحق 

 أشهرخالل ، والخطر الداهم إللغائهامقدمة  األونرواتخفيض تمويل  أن إلى األوساطولفتت تلك 
المدارس التي تديرها المنظمة  إقفال إلىسيكون وقف الموازنة الخاصة بتعليم الالجئين، ما سيؤدي 

موقوتة ستنفجر « قنبلة»، وهذا التطور بمثابة اإلطارالدولية، كما ستتوقف المعونات المقدمة في هذا 
 فأمامر،  أحالهماخيارين  أمامفي وجه الحكومة اللبنانية التي سيحاول المجتمع الدولي وضعها 
سيدفع ثمنها الشعبين « فوضى»تحمل عبء هؤالء ماليا، او تركهم لمصيرهم، ما يعني التسبب بـ

 اللبناني والفلسطيني.
وزارية لبنانية، يدرك لبنان خطورة ما يجري ويحاول التحرك عربيا ودوليا، لكنه لم  أوساطوبحسب 

القمة العربية المزمع عقدها الشهر  أعمالعلى جدول في فرض هذا الملف الخطير  اآلنينجح حتى 
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جدية وجذرية لمنع  إجراءاتالمقبل، بما يتناسب مع الخطة الجديدة، نتيجة تمنع سعودي عن اتخاذ 
 .األميركيقرار سيكون بسقف أدنى من قرار الرئيس  أي أن، وبات محسوما األميركيةفرض الخطة 

لسطيني محمود عباس في آخر لقاء عقده مع مدير العام وّذكرت تلك المصادر بكالم الرئيس الف
السلطة الفلسطينية لمواجهة  أمامالوحيد « السيناريو» أن، األردنفي  إبراهيمالعام اللواء عباس  لألمن

تبلغ من الدول العربية موقفا صريحا بأنهم ليسوا في صدد  ألنه« الحد من األضرار»خطة ترامب هو 
 ة مع واشنطن من اجل القضية الفلسطينية.الدخول في مواجهة مفتوح

 9/3/2018، الديار، بيروت
 
 "إسرائيلـ"أدلة التهام ممثٍل بالعمالة ل زيفا ومقرصنلبنان: االدعاء على ضابط  .26

ادعى معاون مفّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي هاني ": الحياة" –بيروت 
المقدم في قوى األمن الداخلي سوزان الحاج ومقرصن  موقوفين اثنين:»حلمي الحجار، على 

يظهره التحقيق، اإلنترنت إيلي غبش )بعد أسبوع على توقيفهما( وثالث مجهول الهوية، وكل من 
لكترونية  إلقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض واالشتراك والتدخل، على اختالق أدلة مادية وا 

وكشف «. غير صحيحة )افتراء بالمفهوم القانوني( حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو اإلسرائيلي
 االدعاء أفعااًل جنائية أخرى لم يكن أُعِلن عنها سابقًا.

تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة »ّمن ملف االدعاء في حق هؤالء وتض
ألمن الدولة، عزي فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع 
لكترونية حول تعامل أحد الصحافيي ن معرفتهم ببراءته منها، والتحريض على اختالق أدلة مادية وا 

 «.اللبنانيين مع العدو اإلسرائيلي وتقديم إخبار بحقه
إقدامهم )الثالثة ومن يظهره التحقيق( على شّن هجمات إلكترونية »وُأضيف إلى ملف االدعاء 

وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى، 
 ».نترنتمحلية وأجنبية، على شبكة اإل

وستمثل الحاج بعد غد اإلثنين في حضور فريق الدفاع عنها، وعلى رأسه الوزير السابق رشيد 
 درباس، أمام قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

وكان وكيل الحاج المحامي مروان ضاهر وقبل صدور االدعاء، اجتمع ومعه زوج المقدم الحاج زياد 
وتقّدم  المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والقاضي الحجار حبيش، بمفوض الحكومة لدى

باسم فريق المحامين بطلب ترك موكلته باعتبار أن مدة توقيفها تجاوزت المدة المنصوص عليها في 
 القانون.
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، إن المواد التي تضمنها «الحياة»وقال وكيل الموقوف عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني لـ 
، مشيرًا إلى أن «هر أن العقوبة في حق هؤالء قد تصل إلى السجن عشر سنواتاالدعاء تظ

 «.االدعاء يصنف في خانة الجرم الجنائي وتتعلق مواده بتزوير واختالق أكاذيب»
لم يتم بعد فصل ملف الحاج وغبش عن ملف عيتاني، أو البت في مصير »ولفت عيتاني إلى أنه 

أتوقع أن ينظر »وقال: «. ن طلب إخالء سبيل تقدمنا بهوكيلي اليوم، خصوصًا أن ملفه يتضم
القاضي أبوغيدا في الملف في شكل متكامل، نظرًا إلى حجم االدعاء وقد يطلب المزيد من 

ولفت «. التحقيقات، وقد ينظر إلى تخلية عيتاني في شكل فردي، وهذا ما نأمله مطلع األسبوع المقبل
وكالئه وال مع عائلته، نظرًا إلى سرية التحقيق الجاري في إلى أن مقابلة عيتاني لم تتم بعد مع 

 القضية.
 10/3/2018، ، لندنالحياة

 
 فتحفي حركة يعتقل قياديا  كبيرا   اللبناني الجيش": الجمهورية" .27

أّن مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب أوقفت « الجمهورية»كشف مصدر أمني لـ: علي داود
في مخيم عين « األمن الوطني الفلسطيني»قيادي عسكري في  ، وهو«فتح»مسؤواًل في حركة 

أّن القيادي الفتحاوي « الجمهورية»بلغ مصدر فلسطيني أ الحلوة، وذلك على خلفية نقل أسلحة.
الوطني  األمن، وهو من قوات العرموشي في «السوكو«، وملقب بـ«س –ع »الموقوف يدعى 

 أن ُضبط وهو ينقل أسلحة. إلىومتابعة الفلسطيني في المخيم، وتّم توقيفه بعد رصد 
اللبنانية تلّقت معلومات من جهة فلسطينية في مخيم عين الحلوة تفيد أّن  األمنيةوكانت الجهات 
مخيم عين الحلوة بطريقة سرية  إلىدخلوا « خليجية»يحملون صفة « إرهابيين»ثالثة عناصر 

ليهم أمواال إفي المخيم، ناقلين « هابيين المتواريناإلر »وغادروه بالطريقة ذاتها بعدما التقوا عددًا من 
 ومطالبينهم بإعادة تجميع الخاليا النائمة في المخيم ألمر قد يطرأ أمنيًا.

، القيادات الفلسطينية وأمام هذه المعلومات «الجمهورية«وطالب مصدر أمني لبناني في حديث لـ
كة ولجنة ملف المطلوبين ولجنة العالقات مع إحياء دور غرفة العمليات المشتر   إلىالخطرة، أن تعود 

األحزاب والقوى لتحصين األمن في المخيم ومنع العبث بأمنه مجّددًا، وا عادة تسليم المطلوبين للدولة 
وهي مهمة الفرقاء في الصف الفلسطيني لمعاونة الدولة »اللبنانية بعد توّقٍف لعمل اللجنة طال كثيرًا، 

 «.ة حمايًة للمخيم وجواره اللبنانيوالتنسيق مع قواها األمني
، مقرًا لها «فتح االنتفاضة»وهي حركة منشّقة عن « الفلسطينية االنتفاضةحركة »وتوازيًا، افتتحت 
 في حي الصحون. الحلوةفي مخيم عين 
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ّن التنافس »وقال أمين سّر الحركة في مخيم عين الحلوة حسن زيدان، إّن  الساحة تّتسع للجميع وا 
ّن «مخيم وأمنه وهو معيار صدقّية أّي فصيللمصلحة ال لحفظ أمن »تمّد يدها للجميع  الحركة، وا 

 «.شعبنا ومخيماتنا ألنها أساس حق العودة.. حيث ال عودة من دون بقاء المخيمات
 9/3/2018، بيروت، الجمهورية

 
 الفلسطينيين معاناةالرياض تدعو إلى إنهاء  .28

ية السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته جددت المملكة العرب": الحياة" –جنيف 
واتخاذ التدابير الالزمة إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة حقه في تقرير مصيره وقيام دولته 

 المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
األمم المتحدة لمجلس  37ودان رئيس قسم حقوق اإلنسان في وفد السعودية المشارك أمام الدورة الـ

لحقوق اإلنسان في جنيف فهد بن عبيد هللا المطيري، في كلمة المملكة أمام المجلس أمس، جميع 
معربًا عن شكره للمفوض السامي على ، األعمال االستيطانية على األراضي الفلسطينية المحتلة

تعلق بالمستوطنات إعداد قاعدة بيانات لمؤسسات األعمال التجارية، التي تضطلع بأنشطة محددة ت»
 «.اإلسرائيلية

 10/3/2018، ، لندنالحياة
 
 ونروااأل باريس وبرلين تحضان على تحرك دولي لدعم  .29

حضت فرنسا أمس المجتمع الدولي على التحرك لدعم وكالة غوث ": الحياة" –رام هللا، باريس 
تجنيب انهيار »ضًا لـ ، وذلك غداة دعوة وجهتها ألمانيا أي«أونروا»وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 «.المنظمة مالياً 
، على هامش لقائه المفوض العام «دعم بالده أونروا»وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي »للوكالة بيار كرينبول. وشدد وفقًا لبيان اإلليزيه، على أنه 
هذه هي »، مشيرًا إلى أن «خدمة الالجئين الفلسطينيين لدعم أونروا وتمكينها من تنفيذ برامجها في

ليه إالشهر الجاري، الذي كان دعت  15في « الرسالة التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين
 السويد، ومقرر عقده في العاصمة اإليطالية روما.

أساسيًا في تقديم أونروا التي تواجه مصاعب مالية تؤدي دورًا ضروريًا و »وذكر البيان الفرنسي أن 
العمل »وشدد ماكرون على تصميم بالده على «. ماليين الجئ فلسطيني 5العون إلى أكثر من 

اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يمر كذلك عبر إيجاد حل  -إلنهاء الصراع الفلسطيني
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دعم »المطالب بـ  وكان وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل جدد«. عادل ودائم لقضية الالجئين
، مشيرًا في اتصال هاتفي مع األمين العام لألمم المتحدة «وزيادة ميزانية أونروا وتجنيبها انهيارًا مالياً 

ستعمل ضمن االتحاد األوروبي لتوفير تمويل دائم للوكالة إلنقاذ »أنطونيو غوتيريش إلى أن برلين 
 «.إنسانية شديدة الخطورةأكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون أوضاعًا 

 10/3/2018، ، لندنالحياة
 
 لطرد الفلسطينيين من القدس قانونا  رفض ياالتحاد األوروبي  .31

عّبر االتحاد األوروبي عن رفضه الشديد للقانون الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي األناضول/الجزيرة: 
المحتلة، بذريعة عدم الوالء  ويخول وزير الداخلية مصادرة حق المقدسيين في اإلقامة في القدس

 إلسرائيل والمشاركة في عمليات عدائية.
القانون بالخطير للغاية، وقال إنه يقّوض الوجود الفلسطيني  -في بيان-ووصف االتحاد األوروبي 

وأشار االتحاد إلى أن القانون  في القدس الشرقية مما يزيد من تعقيد احتماالت تطبيق حّل الدولتين.
وهم سكان محميون بموجب -ن أن يجعل وضع إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية الجديد يمك

 أكثر خطورة مما هو عليه اليوم. -القانون اإلنساني الدولي
وأكد االتحاد األوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على األراضي التي احتلتها منذ يونيو/حزيران 

عتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، مشددا أنه سيراقب تطبيق بما فيها القدس الشرقية، وأنه ال ي 1967
 القانون الجديد.

 10/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 
 ترامب يرفض طلب نتنياهو عدم تزويد السعودية بمفاعل نووي  .31

الناصرة ـ متابعات: كشفت القناة اإلسرائيلية أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، طلب خالل 
نطن من الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، عدم تزويد السعودية بمفاعل نووي لكن األخير زيارته واش

 رفض.
وأوضحت القناة، في تقرير خاص نشرته اليوم الجمعة واستند إلى تصريحات مصادر مطلعة، أن 
ترامب لم يوافق على وقف العمل على صياغة اتفاق مناسب بين الواليات المتحدة والسعودية قائال 

نتنياهو إنه، في حال رفض أمريكا تصدير مفاعل نووي للمملكة، هذه المهمة ستقوم بها روسيا أو ل
 الصين.
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وكانت السعودية قد أعلنت في األشهر األخيرة عن خططها إلطالق برنامج خاص سيتيح لها تلبية 
 .مفاعال 17احتياجات البالد إلى الطاقة النووية بقدراتها الذاتية وسيمكن من إنشاء 

مارس،  5وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب أيضا من ترامب، خالل لقائهما الذي جرى يوم 
اإلصرار، حال موافقة واشنطن النهائية على بناء المفاعل في السعودية، على منع المملكة من 

 تخصيب اليورانيوم بنفسها عبر وضع شرط مناسب مسبوق لتمرير الصفقات.
لم يقدم أي رد على هذا الطلب، لكن الطرفين وافقا على مواصلة وحسب التقرير فإن ترامب 

 المشاورات حول هذا الموضوع.
 9/3/2018، رأي اليوم، لندن

 
 "حماس"بسياسة  غزةغرينبالت يربط أزمة  .32

كشف المبعوث الخاص للرئيس األميركي إلى الشرق األوسط جايسون ": الحياة" –واشنطن 
ُيعقد في البيت األبيض األسبوع المقبل، للبحث في س« عصف ذهني»غرينبالت أن مؤتمر 

المشكالت االقتصادية لقطاع غزة وكيفية إيجاد حلول حقيقية لها. كما كشف أن لقاء ُعقد أول من 
 أمس في العاصمة المصرية القاهرة، من دون اإلشارة إلى األطراف المشاركة.

بإهمال أهالي غزة. « حماس»كة ، اتهم غرينبالت حر «واشنطن بوست»وفي مقال له في صحيفة 
يجب عدم السماح لحماس بالمشاركة في أي حكومة مستقبلية حتى توافق على شروط اللجنة »وقال: 

الرباعية حول الشرق األوسط )الواليات المتحدة، روسيا، االتحاد األوروبي واألمم المتحدة( بما يشمل 
«. بول االتفاقات السابقة وااللتزامات بين األطرافالتزام الالعنف علنًا، واالعتراف بدولة إسرائيل، وق

وأضاف أن على الحركة التخلي عن سالحها، والتزام المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وا عادة 
هناك طريقًا للحل في غزة، »جثامين الجنود والمدنيين اإلسرائيليين المحتجزين لديها. ولفت إلى أن 

 «.الكافية لالعتراف بالفشل والتوجه إلى طريق جديد لكن فقط حين تتحلى حماس بالشجاعة
 10/3/2018، ، لندنالحياة

 
 ببورصة برلين للسياحة "إسرائيل"رجال حراسة يهتفون لفلسطين أمام جناح  .33

إلنهاء حالة من البلبلة تسبب فيها أفراد حراسة منحدرون على ما يبدو من  األلمانيةتدخلت الشرطة 
 إلسرائيلي في بورصة برلين الدولية للسياحة.أصول عربية أمام الجناح ا

وقال متحدث باسم بورصة برلين اليوم الجمعة إن ثالثة عاملين لدى شركة أمن خارجية ظهروا عند 
 الجناح اإلسرائيلي، ولوحوا بوشاحات، ورددوا هتاف "فلسطين حرة".
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وزارة السياحة  وأضاف المتحدث أنه حدث بعد ذلك تراشق لفظي بين الرجال الثالثة وموظفي
 اإلسرائيلية.

وذكر المتحدث أن أفراد أمن المعرض وأفراد شرطة قاموا بإخراج الرجال الثالثة من المعرض، مشيرا 
إلى أن الرجال الثالثة منحدرون من أصول عربية، إال أنه ال يعرف جنسياتهم، مضيفا أنه تم منعهم 

اد الحراسة الثالثة يعملون لدى شركة وأوضح المتحدث أن أفر  من الدخول إلى المعرض مجددا.
 خدمات حراسة في برلين، وكانوا مختصين بمهام أمنية عامة داخل المعرض.

 9/3/2018، األيام، رام هللا
 
 "بي دي أس"للكونغرس يستهدف  تعارض مشروعا  حقوقية منظمة : واشنطن .34

واليات المتحدة معارضتها واشنطن ـ رائد صالحة: أعلنت مجموعة الدفاع عن الحريات المدنية في ال
(، وسحب االستثمارات BDSلمشروع منقح لتشريع يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة باسم )

منها وفرض العقوبات عليها، في خطوة تمثل تحديا ألعضاء الكونغرس األمريكي الذين يحاولون 
 مقاطعة.الإعادة صياغة مشروع لمعاقبة األفراد والشركات المتعاطفة مع حركة 

الذي تم تقديمه العام الماضي من « قانون مقاطعة إسرائيل»وانتقد االتحاد األمريكي للحريات المدنية 
قبل مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، محذرا من انه قد ينتهك حرية التعبير 

 لمواطني الواليات المتحدة.
س الشيوخ بن كاردين وروب بورتمان في وفي ضوء االنتقادات المتصاعدة، أصدر أعضاء مجل

األسبوع الماضي بيانا مشتركا حول تعديل مشروع القانون، ولكن االتحاد األمريكي للحريات المدنية 
 أجاب أن مشروع القانون يضر بحرية التعبير والتعبير السياسي على الرغم من التحسينات الكبيرة. 

ديل قانون تم إقراره في السبعينيات معروف باسم قانون تع إلى إسرائيلويسعى قانون مكافحة مقاطعة 
تتضمن مقاطعة الشركات األمريكية التي تتعامل  التيإدارة التصدير ردا على قرارات للجامعة العربية 

مع إسرائيل. وقد حاول القانون القديم حظر الشركات األمريكية من الدخول في اتفاقيات مع 
إمالء  إلىللواليات المتحدة، ولكن القانون الجديد يسعى  ول الصديقةالدالحكومات األجنبية لمقاطعة 

المشاركة فيها، وهو يفعل ذلك من خالل فرض  األمريكيال يمكن للمواطن  التيالنشاطات السياسية 
ليها إدعت  التيعقوبات مدنية وجنائية على المنظمات األمريكية التي تشارك في المقاطعة السياسية 

 لية.المنظمات الدو 
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وال يسمح القانون الجديد بعد التعديالت بسجن األمريكيين بسبب مشاركتهم في المقاطعة ولكنه يسمح 
بعقوبات مالية وجنائية، وهي إجراءات تعاني من الخلل نفسه في المشروع األصلي ألنها تقوم بتجريم 

 المشاركة المحصنة دستوريا.
 10/3/2018، ، لندنالقدس العربي

 
نهاءطاني: موقفنا ثابت وداعم لحل الدولتين بري دبلوماسي .35  اإلسرائيلياالحتالل  وا 

قال نائب القنصل البريطاني في القدس جيمز داونر، إن موقف بريطانيا ثابت وداعم لحل : القدس
نهاءالدولتين   ، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية وتقوض حل الدولتين.اإلسرائيلياالحتالل  وا 

لتلفزيون فلسطين ضمن برنامج "لقاء خاص" اليوم الجمعة،: إن بريطانيا  وأضاف داونر في حديث
نهاء االحتالل  ، من خالل عملية تفاوضية اإلسرائيليتدعم حل الدولتين، وحل الصراع الفلسطيني وا 

تقود إلى قيام دولتين آمنتين تعيشان معا، وأن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة 
 .1967على حدود الرابع من حزيران عام  راضيهاأعلى 

بالده لن تقوم بنقل  أن إلىوأكد داونر، أن القدس عاصمة لدولتين وهي جزء من حل الدولتين، الفتًا 
 إلى مدينة القدس. إسرائيلسفارتها لدى 

ل:" وشدد داونر على أن المستوطنات عقبة أمام إحالل السالم، وهي غير قانونية وغير شرعية، وقا
إن عملية تسريع البناء في المستوطنات غير مقبولة، فهي أخذت تزداد بشكل سريع وهذا يقوض حل 

تجاه حل الدولتين، وماذا يمكن أن نفعل  إسرائيلوأضاف: "نتساءل دائما أين هو التزام  الدولتين".
 ؟ اإلطاربهذا 

وهذه أداة، ووزراؤنا في بريطانيا وفيما يخص اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، قال داونر: "هذا خيار 
، وسوف يكون هناك قرار وهم المخولون باتخاذه، من أجل دعم عملية اآلنلم يقرروا بشأن ذلك حتى 

 السالم.
 9/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هجوما  استهدفت منشآت طبية في سورية 67": منظمة الصحة العالمية" .36

هجومًا  67أن « منظمة الصحة العالمية»أعلنت : ، أ ف ب، رويترز«الحياة» –جنيف، بيروت 
استهدفت منشآت طبية وعاملين في المجال الصحي في سورية خالل أول شهرين من العام الجاري، 

من كارثة متواصلة في الغوطة الشرقية المحاصرة في ظل « أطباء بال حدود»فيما حذرت منظمة 
 القصف في إطار الهجوم المستمّر من قوات النظام للسيطرة عليها.تعّرض مرافق طبية إلى 
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هجومًا تعّرضت إليها منشآت طبية  67أمس، بأنها تحققت من نحو « الصحة العالمية»وأفادت 
وعاملين في المجال الصحي في سورية خالل شهري كانون الثاني )يناير( وشباط )فبراير( من العام 

الرقم يعادل نصف الهجمات خالل العام الماضي بأكمله. وأكدت أن هذه الجاري، الفتًة إلى أن هذا 
 «.غير مقبولة»الهجمات 

تم التحقق من »وأشار الناطق باسم المنظمة كريتسيان ليندماير في إفادة صحافية في جنيف إلى أنه 
منها  28هجومًا على منشآت صحية وسيارات إسعاف ومستودعات في شباط )فبراير(،  39وقوع 

 «.هجمات في إدلب، إضافة إلى هجوم في حمص 10انت في الغوطة الشرقية وك
كافة األطراف المتنازعة في الغوطة بالسماح بإدخال إمدادات « أطباء بال حدود»من جانبها، طالبت 

مع تعرض مرافق طبية للقصف في إطار « كارثة متواصلة»طبية من دون عوائق، محذرة من 
 لمنطقة المحاصرة.الهجوم المستمر على هذه ا

كافة األطراف المتنازعة ومؤّيديها إلى السماح بإعادة إمداد األدوية »ودعت المنظمة في بيان أمس، 
المنقذة للحياة والمواد الطبية من دون عوائق، وعدم إزالة المواد المنقذة للحياة من قافالت 

 المتوجهة إلى الغوطة.« المساعدات
 10/3/2018، ، لندنالحياة

 
 بالجيش "الحشد الشعبي"س الحكومة العراقية يساوي رئي .37

الحشد »أصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قرارًا بمساواة عناصر ": الحياة" –بغداد 
داريًا. وفيما اعتبر القرار إغالقًا نهائيًا لدعوات حل « الشعبي ، فإن «الحشد»بأفراد الجيش ماليًا وا 

التي انضوت « الفتح»حاولة لسحب البساط انتخابيًا من قيادات كتلة أطرافًا سياسية تنظر إليه كم
 األكثر قربًا من إيران بزعامة هادي العامري.« الحشد»تحت ظّلها فصائل 

وأشار نص األمر الديواني الذي أصدره العبادي، إلى أن القرار يأتي استذكارًا واعتزازًا بفتوى الجهاد 
يكون ». وتضّمن القرار أن 2014عي األعلى علي السيستاني عام الكفائي التي أطلقها المرجع الشي

الهيكل التنظيمي للهيئة على العناوين اآلتية: نائبا رئيس الهيئة، وقادة المناطق، وآمرو التشكيالت، 
وآمرو القوات القتالية، وآمرو مجموعات القتال، وآمرو المفارز القتالية، وآمرو المفارز الفرعية 

تثبيت منسوبي الهيئة »واشترط القرار «. متطوعون والموظفون المدنيون والمبلغون الدينيون القتالية، وال
بأمر ديواني ُيصدره القائد العام للقوات المسلحة، وله استثناء المقاتلين الذين شاركوا في قتال داعش 

 «.لمدة ال تقل عن سنة من الشروط والضوابط القانونية
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هيئة الحشد الشعبي استحقاقاتهم المالية أسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع، منسوبي »وم نح األمر الجديد 
ُيقبل »وُسمح بأن «. ووفقًا للقوانين النافذة، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري 

 «.منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية
للموازنة االتحادية التي منحته نحو « الحشد»فصائل ويأتي القرار بعد حملة إدانات أطلقها قادة في 

 «.بليوني دوالر، لكنها عاملت عناصره كموظفين موقتين في الدولة
تنصاًل من تعهدات سابقة « الحشد»وتم النظر إلى قرار العبادي من وجهْين، إذ اعتبره مطالبون بحل 
، فيما وجده آخرون مناورة «شداع»أطلقتها قيادات شيعية بحله حال إنهاء المعركة مع تنظيم 

انتخابية كبيرة أقدم عليها العبادي لربط عشرات اآلالف من عناصر الحشد بأجهزة الدولة، ومن ثم 
فك ارتباطهم بفصائلهم المسلحة، خصوصًا أن توقيت إصدار القرار يأتي قبل انتخابات يسعى فيها 

تجمع فصائل في الحشد بقيادة العامري العبادي إلى نيل مقاعد تؤهله لضمان والية ثانية، فيما ت
 وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس، منافسًا رئيسًا لكتلة العبادي االنتخابية في األوساط الشيعية.

، أوجب فيه تطبيق «الحشد الشعبي»قانونًا خاصًا بـ  2016وكان البرلمان العراقي أصدر عام 
التي أعقبت صدور القانون حملت الكثير من الشروط العسكرية على هذا التنظيم. لكن المرحلة 

، لجهة عدم تطبيق اإلجراءات العسكرية على فصائله التي كثيرًا ما تتحرك «الحشد»االنتقادات لعمل 
في ساحات المعارك بمعزل من القيادات العسكرية الرسمية، باإلضافة إلى عدم خضوعها للقوانين 

نفسها، « الحشد»القانون يالقي انتقادات من أطراف  العسكرية التي يخضع لها أفراد الجيش. وكان
ألف مقاتل، ألنه لم يساوها بعناصر الجيش والشرطة من ناحية المرتبات  100 حواليوعديدها 

 والشؤون اإلدارية واللوجيستية.
الحشد »يذكر أن الواليات المتحدة اعترضت لدى الحكومة العراقية أخيرًا على استخدام عناصر 

أميركية الصنع، في إشارة إلى أن واشنطن استمرت في التعامل مع « برامز»ابات دب« الشعبي
، «حزب هللا»وكتائب « النجباء»فصائله باعتبارها غير رسمية، كما أن بعض الفصائل، مثل 

 مشمول بالئحة اإلرهاب األميركية.
ليتمكن من أجل  2016عام « الحشد الشعبي»ويقول مطلعون إن العبادي دفع باتجاه إقرار قانون 

وضع هذه القوة العسكرية الكبيرة تحت لواء الدولة، ولقطع االعتراضات األميركية على التعامل 
معها. وكانت القيادة األميركية المشتركة، إبان معركة الموصل، سمحت بتعاون مع أحد فصائل 

رير الموصل، التي تتبع السيستاني، والتي جّمدت نشاطها بعد تح« فرقة العباس»الحشد، وهو 
 ورفضت المشاركة في االنتخابات.

 10/3/2018، ، لندنالحياة
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 الروس في ازدياد ينافسون األوروبيين واألميركيين "حيتان المال" .38

في روسيا، « حيتان المال»ال تقف أزمة االقتصاد عائقًا أمام زيادة ثروات : سامر إلياس -موسكو 
وفق أحدث التقارير، تصدرت روسيا المؤشر العالمي في وامتالكهم يخوتًا فارهة، وطائرات خاصة. ف

الثراء، على رغم تسجيل االقتصاد الروسي معدالت نمو أدنى بنحو « فاحشي»نمو أعداد األغنياء و 
 مرتين ونصف المرة مقارنة بمتوسط النمو العالمي.

أعداد الروس ( العالمية كشف أن Knight Frank« )نايت فرانك»تقرير الثروة الصادر عن مؤسسة 
في المئة، ليبلغ  22بنحو  2017الذين يملكون ثروات أكثر من نصف بليون دوالر، ازدادت عام 

بليون دوالر، أي ما يزيد على احتياطات روسيا الحالية من  470شخصًا، يملكون نحو  220عددهم 
 الذهب والعمالت األجنبية.

في المئة. وتزيد معدالت  27ثر بزيادة ألف روسي خمسة باليين دوالر أو أك 38ويملك أكثر من 
 صعود أغنياء روسيا بنحو مرتين مقارنة بنظرائهم في أوروبا والواليات المتحدة.

 3و 4في المئة العام الماضي مقارنة بـ 7وسجلت مبيعات الطائرات الخاصة في روسيا زيادة بنحو 
 في المئة في أسواق آسيا وأميركا الشمالية على التوالي.

روس في المرتبة الثانية عالميًا بعد المواطنين األميركيين بامتالك اليخوت الفارهة التي يزيد وحل ال
 ميسور روسي يختًا فارهًا. 1,300طولها على أربعين مترًا، ويملك أكثر من 

مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر، ومثلهم مهدد بشبح العوز والجوع،  20وفي مقابل أكثر من 
ياء روسيا وأعدادهم في السنة األخيرة، على رغم تراجع مستوى دخل الروس بنحو زادت ثروات أغن

 في المئة وفق اإلحصاءات الرسمية. 1.7
وُتنذر زيادة ثروة األغنياء وبؤس الفقراء بتفجر مشكالت اجتماعية خطيرة مع زيادة أوجه التشابه بين 

األعوام األخيرة، ظهر في روسيا  المجتمع في روسيا ومجتمعات أميركا الوسطى والجنوبية. وفي
مجتمعان متوازيان؛ األول لألغنياء الذين يعيشون في مجمعات سكنية بقصور فارهة، ويمارسون 
الرياضة في صاالت ال يطيق دفع ثمنها إال أصحاب النعمة، ويملكون سيارات من أحدث طراز، 

قبل أن يقصدوا إحدى العواصم ولهم مطاعمهم الخاصة، ويتلقى أوالدهم التعليم في مدارس خاصة، 
األوروبية أو الواليات المتحدة لتلقي تعليمهم العالي. ومجتمع آخر يكد ويكدح من أجل تحصيل لقمة 
العيش وتحسين ظروف سكنه وعمله، ويضطر إلى استخدام وسائل النقل العامة، ويتعالج في 

ًا لشراء رحلة سياحية إلى الخارج، المستشفيات والعيادات الحكومية، وال يملك في معظم األحيان ثمن
 ما يضطره إلى قضاء عطالته في البيوت الصيفية، أو مدينته أو قريته.
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وعلى عكس النبرة القومية السائدة، ال يبدي معظم أصحاب الماليين والباليين اهتمامًا بالحس 
جنسيتهم  في المئة منهم يملكون جنسية أخرى، إضافة إلى 58القومي. فاإلحصاءات ُتبين أن 

 لإلقامة الدائمة فيه.« الغرب المعادي»في المئة منهم إمكان االنتقال إلى  45الروسية، ويدرس 
 2003ألف مليونير وبليونير روسي هجر بالده ما بين عام  20وكشفت البيانات األخيرة أن أكثر من 

داد المواجهة مع بعد اشت 2016و 2014. والالفت أن نحو ثلث هؤالء غادر روسيا بين عامي 2016و
 الغرب على خلفية األزمة األوكرانية.

 10/3/2018، ، لندنالحياة
 
 فشل إسرائيل بمواجهة انتفاضات الفلسطينيين: انتفاضة األقصى .39

 عدنان أبو عامر
تعّد انتفاضة األقصى، أو االنتفاضة الثانية، حالة معقدة للغاية بالنسبة للجيش اإلسرائيلي، ويمكن 

فشال مخططات االحتالل التوسعية واألمنية تلخيص آثارها وت بعاتها على بنية الجيش ومعنوياته، وا 
 والسياسية واالقتصادية، وعدم تمكينه من تحقيق أي منها في الكثير من الشواهد والمعطيات.

لكن بداية االنتفاضة شهدت صدور تقديرات أمنية متناقضة عن الجهات األمنية المختلفة التابعة 
 للجيش:
شعبة االستخبارات في تقديراتها أن ياسر عرفات "يسيطر على حجم اللهيب"، ويوفر الدعم  أكدت

 للمنظمات، ويتحكم في الوضع، ويستطيع السيطرة على مجريات األمور، بما فيها وقف "العنف".
فيما تحدث جهاز الشاباك أن عرفات "فوجئ من االنتفاضة، وحاول السيطرة عليها، ثم انضم إليها 

ا أدرك أن األحداث أكبر من قدرته، وساد االعتقاد بأنه ضعف، وهناك عالمات انهيار في عندم
السلطة، ويقولون: "ال يسيطر على النيران، وسيدفع الثمن لوقف العنف، وفي هذه األثناء ال يفعل 

 شيئا"، و"ال يسيطر على ما يجري على األرض، وال يعلم بالتفاصيل".
ات أمنية عسكرية لالنتفاضة من أقطاب المؤسسة العسكرية مع مرور الوقت، صدرت تقدير 

واالستخبارات الذين عرضوا توقعات قاتمة، برزت منها أقوال رئيس االستخبارات العسكرية "عاموس 
مالكا" ومسؤول الملف السياسي في وزارة الدفاع "عاموس غلعاد"، اللذين حذرا من تزايد احتماالت 

 اشتعال حرب في المنطقة. 
ا تكهن "موفاز" باستمرار النزاع مع الفلسطينيين لفترة طويلة، إلى جانب رئيس الموساد السابق فيم

"أفرايم هاليفي"، الذي اعتبر "أن الصراع الذي تخوضه "إسرائيل" وما زال مستمرا، يدور حول 
 وجودها، وليس حول حدودها فحسب".
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العسكري، وطفت على السطح أسئلة وهكذا جاء اندالع االنتفاضة بصدمة عنيفة لصناع القرار 
 عديدة:

لى أي حد؟  هل جاء اشتعالها عمديا أم ال، وا 
 هل كان ألمر جلل كهذا أن يحدث عاجال أم آجال، وفي أي حدث؟

 هل كان بمقدورنا، أم وجب علينا توقعه؟ 
 مهما كان دور السلطة الفلسطينية في إثارتها، ماذا كان موقفها منذ ذلك الحين؟ وما هو مدى

 أو خطة فعال؟ استراتيجيةالسيطرة الفعلية التي تمارسها قيادتها، وعرفات شخصيا؟ هل تملك 
وبالتالي كان واضحا مدى االرتباك الذي اكتنف الرؤية األمنية اإلسرائيلية للوضع على الجبهة 
 الفلسطينية، ومع أن هناك اتفاقا على محاربة االنتفاضة، واالستمرار في العدوان على الشعب
واألرض، إال أنه ال أحد في "إسرائيل" يستطيع التنبؤ متى يمكن أن تنتهي المواجهة، والقناعة 
الراسخة اآلن أنه ال يوجد حل عسكري للصراع، وأن كافة أشكال الضغوط والممارسات ال يمكنها أن 

 تخلق لدى الفلسطينيين من يخضع ويتنازل تحت الضغط.
الستخبارات العسكرية اإلسرائيلية تخبطت في فهم أسبابها وأبعادها، ومنذ اندالع االنتفاضة، تبين أن ا

وبرز الضعف االستخباري في أجهزة األمن، بعد أن اعتبر مسؤولوها أن حربا محدودة تدور رحاها 
 في المناطق، وأنها ليست اضطرابات عنيفة أو إطالق نار عشوائي.

ن الجنرال "موشي يعلون"، نائب رئيس األركان، وتعزيزا لتقديرات أجهزة االستخبارات العسكرية، أعل
، وهي النصف 1948أن "إسرائيل" لم تخض معركة أهم مما تخوضه ضد الفلسطينيين منذ حرب 

 الثاني لتلك الحرب".
وضمن هذا البعد الجوهري ذاته المتعلق بالصراع بين االحتالل والشعب المنتفض من أجل الخالص 

االحتمال واالستمرار، أكد الجنرال احتياط "عامي أيالون" أن من االحتالل، والمتعلق بقدرة 
الفلسطينيين أسهل عليهم أكثر أن يتحملوا، بينما نحن اإلسرائيليين نعاني من اليأس واإلحباط 

 والمتاهة.
وأضاف "داني روبنشتاين"، مراسل هآرتس للشؤون العربية: "ال مؤشرات على تعب في أوساط 

 هو الملموس، فهم يستطيعون الصمود ومواصلة االنتفاضة لفترة طويلة".الفلسطينيين، بل العكس 
لقد عانى المجتمع اإلسرائيلي خالل انتفاضة األقصى من تدهور وضعه االقتصادي، الذي شهد 
ازدهارا كبيرا قبل االنتفاضة، فتعّطلت السياحة تقريبا، وهي تمثل ثاني مصدر للدخل، وشكلت أعوام 

 الناحية االقتصادية منذ خمسين عاما. االنتفاضة األسوأ من
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، وارتفع عدد %10.5، وارتفعت نسبة البطالة إلى %1فقد تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
ألف، وانخفض المعدل السنوي إلنتاج  200، نحو مليون و%20اإلسرائيليين تحت خط الفقر إلى 

 دوالر.  15600إلى 18600الفرد بثالثة آالف دوالر، من 
وحسب تقرير القسم االقتصادي في اتحاد "الهاف"، أغلق نحو خمسين ألف متجر، وتوقفت عشرات 
اآلالف من المشاريع التجارية والمتوسطة، وحسب بعض التقديرات، بلغ مجموع الخسائر االقتصادية 

 يوميا! مليون دوالر 11مليارات دوالر، بمعدل  8اإلسرائيلية خالل السنتين األوليين لالنتفاضة نحو 
 1100بـ 2006-2000وقدرت التقارير األمنية للخسائر اإلسرائيلية أعداد القتلى والجرحى بين عامي 

مليار دوالر،  9.5ما يقرب من  2004جريح، وبلغ مجموع ما ينفق على األمن عام  6000قتيل، و
خوفا من  ألف إسرائيلي، أكثرهم 360ومجموع من خرج للسياحة خارج البالد أثناء االنتفاضة 

 العمليات االستشهادية.
اضطرت االنتفاضة رئيس الوزراء الراحل "أريئيل شارون" للتراجع عن مواقفه بإقامة "مناطق عازلة" 
ظل يرفضها مرارا، بعد فشل جميع الوسائل العسكرية التي استخدمها من دبابات وطائرات واغتياالت 

إلسرائيليين، فشارون ظل يعارض مبدأ الفصل وحصار وا غالق واحتالل لمناطق "أ" بتوفير األمن ل
 "الجيوسياسي" بين األراضي الفلسطينية و"إسرائيل".

لكن شارون بعد عملية "السور الواقي" عاد واضطر لتكرار الدعوة لما كان قد أعلنه بعد عام من 
ناطق ، حين أعلن أن المجلس الوزاري المصغر قرر إقامة "م2002توليه الحكم، في فبراير/ شباط 

عازلة"، رغم تغليفها بالغموض، وعدم تحديد مواقعها وطولها أو عرضها، ولم يتطرق لمصير بقية 
األراضي الفلسطينية وسبل فصل المستوطنات عن محيطها، ويمكن القول إنه شعر بالفشل في جلب 

نه ال يملك األمن لإلسرائيليين عن طريق القوة، لكنه بدأ في الوقت ذاته بتكثيف استعمال القوة؛ أل
 وسيلة فعل أخرى.

أخيرا.. جاء االعتراف اإلسرائيلي بصمود الفلسطينيين خالل سنوات انتفاضة األقصى على لسان 
"أوري أفنيري"، الرئيس السابق لحركة السالم، الذي أكد أن "الجيش لم يستطع إطفاء شعلة 

مدافع، والتصفيات، وتدمير االنتفاضة، وحاول استخدام كل الوسائل: المروحيات، والدبابات، وال
أحياء، وا غالق، وحصار، وهدم بيوت، واقتالع أشجار، إال أن الفلسطينيين يواصلون الصمود والقتال 

 بال توقف، ولم يعد هناك مجال لضربة إسرائيلية قاضية؛ ألن الفلسطينيين شعب ال يكسر".
 9/3/2018، "21 عربيموقع "
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 !"صفقة القرن "العرب وأوروبا و .41
 اجى صادق شرابد. ن

فقط، فالطرف الفلسطيني « اإلسرائيليين»على الفلسطينيين و« صفقة القرن »لن تقتصر تداعيات 
المستهدف الرئيسي من هذه الصفقة لن يقبل بأقل من الحد األدنى للمصلحة الوطنية الفلسطينية 

المستفيدة من هذه فهي « إسرائيل»والمتمثل في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، أما 
الصفقة ألنها تحصل على ما ليس حقا لها. لكن في الوقت ذاته لن تكون الواليات المتحدة 
ومصالحها بعيدة عن تداعيات هذه الصفقة. وهناك طرف متضرر آخر، هو الطرف األوروبي الذي 

جراء الصفقة  له مصلحة مشتركة مع الواليات المتحدة ومع الدول العربية، فهو سيجد نفسه متضرراً 
ألن له مصالح واسعة في المنطقة، إضافة إلى التهديد الذي يمثله اإلرهاب والذي يفرض عليها 

 التنسيق مع الدول العربية.
هذه الدائرة من المصالح المشتركة تفرض على الدول العربية واألوروبية مسارعة الزمن ومحاولة 

واإلعالن الصريح عن تأييد حل الدولتين، والموافقة  إقناع الواليات المتحدة بضرورة تعديل المبادرة،
 على المبادرة العربية التي ما زالت تشكل بابًا واسعًا لترجمة المبادرة األمريكية على أرض الواقع. 

الدول العربية ال يمكن أن تقبل بما هو مرفوض فلسطينيًا، وال أقل من المبادرة العربية، وتدرك الدول 
م أهداف المبادرة األمريكية هي تحقيق السالم اإلقليمي في المنطقة من منظور العربية أن أحد أه

، وتدرك في الوقت ذاته أن ال قبول لهذا السالم من دون تسوية سياسية عادلة فلسطينيًا، «إسرائيلي»
ينية ال تلبي هذه االحتياجات الفلسط أمريكيةوال تتعارض مع المبادرة العربية، وبالتالي فإن أي مبادرة 

العربية في  -األساسية ستكون مرفوضة عربيًا، ومن شأن هذا الرفض أن يضع العالقات األمريكية 
 محك االختبار، وقد تدخلها في مرحلة من التوتر الذي تستفيد منه الدول اإلقليمية وروسيا والصين. 

لمباشر في الضغط وفي هذا السياق من المصلحة المشتركة أن يكون للدول العربية المؤثرة دورها ا
على اإلدارة األمريكية مستخدمة كل ما لديها من أوراق قوة، وما طالبت به الشرعية الدولية في 

 في المنطقة.« إسرائيل»مجمل قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية كشرط لقبول 
فالحل لن يفرض بالسيف وليس بأوامر من قوة عظمى، ولكن من خالل إدراك أن هناك مصالح 
مشتركة تفرض نفسها، هذا اإلدراك قد يلعب دورًا في تعديل المبادرة األمريكية لتبدو أكثر قبواًل 
فلسطينيًا، وتبدو أكثر مخاطبة لحل الدولتين. أما الموقف األوروبي فقد ال يختلف كثيرًا عن الموقف 

ن مسؤولية سياسية العربي، فأوروبا أكثر من أي طرف آخر تضررًا بالمبادرة األمريكية، لما لها م
نسانية تجاه القضية الفلسطينية، واألكثر تضررًا من قضايا اإلرهاب والهجرة، وتدرك الدول  وأخالقية وا 
األوروبية أن مفتاح االستقرار والسالم في المنطقة هو بحل القضية الفلسطينية وقيام الدولة 
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ى االعتراف والقبول بحل الفلسطينية، ومن ناحية أخرى فالموقف األوروبي يقوم وبوضوح عل
الدولتين، وقد أبدت كثير من الدول األوروبية موقفًا متقدمًا من االعتراف بالدولة الفلسطينية. هذه 

 المحددات تفرض على أوروبا التحرك بسرعة لتفادي أي تداعيات سلبية للمبادرة األمريكية.
 10/3/2018، الشارقةالخليج، 

 
 بعد األعياد سنواجه الحقيقة .41

 كي خوري جا
مية قضايا نتنياهو،  التعابير الغريبة التي صدرت في أي مرة عن  أحدمن تحت الرادار  أفلتفي ح 

دونالد ترامب  أجابرئيس أمريكي. فمحوط بطائفة من الصحافيين والى جانبه رئيس وزراء إسرائيل، 
قناة الفلسطينية. على سؤال من صحافي، متى سيعد خطته للسالم في ال األسبوعيوم االثنين من هذا 
سنة  25في اجتيازها على مدى  أحدالتي لم ينجح  األكبرالصعوبة : »أخرى  أمورفقال ترامب ضمن 

 يمنحنا فرصة حقيقية للسالم.  األمرهي القدس. نحن نجحنا. أزلناها عن الطاولة، وبالتالي فان 
ذي وجد الحل المثالي لمسألة ال األولإذن هكذا، في ختام مئة سنة نزاع، رئيس الواليات المتحدة هو 

لم يسأل الفلسطينيين رأيهم، واضح  أحد. األمامجانبا، وهكذا دفع السالم الدائم إلى  إزاحتهاالقدس: 
كان ترامب سيزيح القدس عن الطاولة، فانهم سيقبلون بعرضه بشكل تلقائي. هذا يمكن  إذاوهو أنه 

 أن يكون مضحكا جدا لو لم يكن يتعلق بحياة الناس. 
بعد شهرين ستحتفل إسرائيل بسبعين سنة استقالل، وترامب كفيل بان يكون ضيف الشرف. في اللقاء 

يأتي لتدشين السفارة في القدس. نحن، اإلسرائيليين، سنحتفل  أنبانه يحتمل  أضافمع الصحافيين 
واشنطن لن باللحظة بجنوننا، ولكن في الجانب الفلسطيني سيمتلئون مهانة ومذلة. من ناحيتهم، فان 

بخالف موقفهم وبال مقابل حتى وان كان  أيضاتعترف فقط بحق إسرائيل على القدس بل وستعمل 
 رمزيا.

لم يسبق ان كان حوار يجري هنا بين طرشان على هذا القدر من التطور. ففي الوقت الذي تعلن فيه 
المسألة الجوهرية حلت  نإالسلطة عن انهيار الوساطة األمريكية في المسيرة السياسية يقول الرئيس 

ولهذا فان احتمال السالم تعاظم. وزيارة ترامب المرتقبة، واللغة الواثقة على لسانه، والفرح الذي 
 القلب. ولكن هذا هو خطاب إسرائيلي داخلي.  يدفئسيأتي ـ كله 

لعقود المهانة لدى الفلسطينيين كان دافعا مركزيا في سلسلة انفجارات دموية وقعت في ا إحساس إن
. مهانتهم ليست موضوعا لتقرير صحافي لذيذ، وبالتأكيد ليس لعناوين رئيسة سمينة. فالمهانة األخيرة
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تولد العار. والعار يجب محوه. وأحد السبل لمحو العار هو التعبير عنه. وسواء شئنا أم أبينا فان 
 وازع.ال يمكن كبته. وهو محرك وحشي للن وأحياناالذل الفلسطيني ثقيل ومتواصل 

المهانة لدى  أحاسيسيزرع  أنقص الشريط في السفارة األمريكية في القدس من شأنه  إن
الفلسطينيين ويحركهم للرغبة في محوها. وتضافر الظروف التي سيترافق معه مقلق. ومثلما كتبت 

نعرف  أنابو مازن بالسرطان، وتضعضعت صحته. هزلت قوته، وال يمكن  أصيبهنا قبل اسبوع، 
ليه، رئيس المخابرات العامة ماجد إ األقربما نشبت. الرجل  إذاالنار،  إلطفاءيتفرغ  أنكنه كم يم
في قلبه، واضطر إلى زرع منظم للقلب. كالهما معا، وكل واحد على انفراد،  اآلخرهو  أصيبفرج، 

التي يريان في العنف خطرا على استقرار المنطقة، وقد لعبا دورا مركزيا في كسر موجة السكاكين 
عربدت هنا قبل سنتين ونصف السنة. هذا ال يعني أن كليهما لن يتمكنا من أداء مهامهما في 

مطلوب زعماء بكامل عزمهم وليس من يقضون  الطوارن  أوقاتالقريبة القادمة، ولكن في  األشهر
 ليال وأيام في عالجات منقذة للحياة.

 
 قنبلة يدوية في رزمة

الحكومة في المناطق، اللواء يوآف )فولي( مردخاي  أعمالمنسق  ينبغي أن نضيف إلى ذلك اعتزال
. مردخاي هو شخصية مركزية في كل ما يتعلق باالتصال بين أيارمن  األولمهام منصبه في 

إسرائيل والفلسطينيين. ليس فقط بسبب منصبه الرسمي كالحاكم العسكري للضفة وغزة، بل بسبب 
ة وعالقات تراكمت على مدى ثالثة عقود، تضاف اليها ذخائره الشخصية. فهو ذو معرفة، تجرب

عالقات ثقة مع محادثيه  إقامةكفاءة تحليل وفهم المجتمع الفلسطيني بطبقاته، وكذا قدرة عالية على 
 . األزمة أوقاتمن ذلك في  وأكثرالعرب. فهو شخصية تبعث على االستقرار في لحظات الروتين، 

تقديم موعد االنتخابات إلى شهر يونيو/حزيران.  إمكانيةف عن لمح من مقاعد االئتال األسبوعهذا 
كان هذا ما سيحصل، فان زيارة ترامب ستصبح ليس فقط استعراضا للوطنية اإلسرائيلية على  إذا

دعاية الليكود في االنتخابات. حملة االنتخابات هذه ستكون  أيضاحساب الفلسطينيين بل وسيخدم 
 تحقيقات رئيس الوزراء، وستحصلون على قنبلة يدوية في رزمة مزينة.  إلى هذا أضيفوامتوترة جدا. 

. كاألنبياءضباط االستخبارات، للباحثين في االكاديميا وللصحافيين ائتمانا  إلعطاءيميل الجمهور 
فالكثيرون يعتقدون بان بوسعنا أن نشير إلى اللحظة التي تندلع فيها الحرب. غير أن الصدام العنيف 

نضج بجملة من العناصر المتفجرة، بعضها خفي عن العيان، أخرى مصادفة، تكون قد هو طبخة ت
 أنتجمعت معا في الزمان والمكان الذي تلتقي فيه عود الثقاب. فليست من صالحية المقدرين 

يتوقعوا اندالع الصدام العنيف، وهذا ليس في وسعهم. ولكنهم بالتأكيد يستطيعون اإلشارة إلى 
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 إذاسات التي من شأنها أن تولد خطوة ما او حدثا قابال لالنفجار. ال يمكن القول الشروط والمالب
ما سادت جملة  إذاكانت ستندلع في أيار اضطرابات دموية بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن 

 المالبسات التي وصفت أعاله، فسيكون ممكنا بالتأكيد القول انه نشأت الشروط للمواجهة العنفة.
 

 يرتب؟كوشنير س
وهو خطة السالم. كان مشوقا أن نرى هذا األسبوع في  إالاألساس،  األمروكيف يمكن دون 

الصحافة العربية التسريبات المختلفة التي تولي لألطراف التقدم في الخطة. فقد وصفها ترامب بانها 
منذ  . سنة وشهرينأشهر، واعتقد بانه يمكن الوصول إلى السالم في غضون بضعة «صفقة القرن »

تسلمه مهام منصبه، تتلفظ مبادرة السالم األمريكية أنفاسها امام ناظرينا، وذلك دون أن يعلن عن 
 ذلك على المأل.

في األشهر األخيرة كتبت هنا باستطراد عن تدهور العالقات بين البيت األبيض والمقاطعة. فقد بدأ 
نصب رئيس فريق السالم هذا بانتخاب شاب صغير السن وعديم التجربة، جارد كوشنير، لم

األمريكي، إذ شاء القدر فكان صهر الرئيس األمريكي. وكان رئيس الفريق الفلسطيني، صائب 
عريقات، قد نفر منه منذ اللحظة األولى ورأى في تعيينه إهانة. وتواصل هذا في زيارات الفريق 

 بأنهمدلة واتهامات األمريكي إلى المقاطعة، والتي تدحرجت في بعض األحيان إلى صراخات متبا
 جاءوا بتكليف من نتنياهو. 

 بإعالنهوفي ظل ذلك جمد ترامب المساعدة االقتصادية للسلطة والميزانية لوكالة الغوث، وخرج 
 أنالشهير عن مكانة القدس وسفارته فيها. وعندما اكتشف أبو مازن وعريقات بان ترامب يعتزم 

للكتل االستيطانية الكبرى، قرروا، ألول مرة  إخالءيعرض عليهم دولة عاصمتها ليست القدس، دون 
يخرب »منذ إقامة السلطة، التخلي عن الوسيط األمريكي. قبل شهرين، حين قال أبو مازن لترامب 

 ، فانه دعا عمليا الن يفجر المحادثات ويمنع عرض خطة السالم الموعودة. «بيتك
األسابيع األخيرة سلموا بالرأي بانه ال توجد أي وتبين مؤخرا بان األمريكيين استوعبوا الرسالة. وفي 

جدوى لمحادثات السالم في مثل هذه األجواء بين إسرائيل والفلسطينيين. وبالتالي جمد فريق السالم 
 عينا.  ألجلهااألمريكي برئاسة كوشنير وشريكه جيسون غرينبلت عمليا مبادرة السالم التي 

تراق الطريق. فإسرائيل والفلسطينيون منقسمون كل واحد في لن يكون عام السالم وال اخ 2018العام 
داخله، الزعيمان في وضع التبطل السياسي، سواء بسبب حالته الصحية أم تحقيقاته، وللوسيط اخرج 

الطرفين بطاقة حمراء. وكي ال تعترف كل األطراف بالفشل، أصدرت أصوات مثابر وانتظار،  أحد
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فاشل. وعندما ستنضج  إخصابإلى تجميد البيض خوفا من أرسلت « صفقة القرن »ولكن عمليا 
 كانت ستنضج، ستمتشق الوثائق من الجارور. إذاالظروف من جديد، 

 9/3/2018معاريف 

 10/3/2018، ، لندنالقدس العربي
 
 إسرائيل مقبلة على أزمات حاسمة .42

 برهوم جرايسي
فساد، ليست مفاِجئة، بل جاءت األزمات التي بدأت تضرب حكومة بنيامين نتنياهو، عدا قضايا ال

بتوقيتها، خاصة في مسألة تجنيد شبان "الحريديم" في جيش االحتالل، التي هي احدى القضايا 
الجوهرية في الصدام بين "الحريديم" والصهيونية؛ ولكن أيضا هناك أزمة القيادة السياسية، التي بقي 

مرشحا للغرق في ذات األزمة، ما سينعكس حزب "الليكود" بعيدا عنها نوعا ما حتى اآلن، فقد بات 
 مباشرة على شكل وطبيعة الُحكم الصهيوني، وينبئ بحضيض أشد عمقا.

ومسألة تجنيد شبان المتدينين المتزمتين "الحريديم"، التي استعرضناها مرارا سابقا، هي أن "الحريديم" 
رقهم في مواقف اليمين يرفضون االنخراط في جيش االحتالل ألسباب دينية، حسب قولهم، رغم غ

االستيطاني المتطرف. فمسألة الشريعة هي تغطية لما هو أعمق؛ إذ يرى كبار حاخامات الحريديم 
بالتجنيد، قناة النخراط شبانهم في العالم المفتوح، ما يفسح المجال أمام أعداد كبيرة منهم، لمغادرة 

الُحكم الصهيوني، تحت شعار تورية: مجتمع الحريديم المغلق المتقشف. وهذا بالضبط ما يسعى له 
 "توزيع العبء المجتمعي". 

و"الحريديم" يكّفرون الصهيونية، ويعتبرون كيانها عابرا، ألن "مملكة إسرائيل" سيقيمها المسيح حينما 
يأتي إلى العالم ألول مرة. ولكنهم يتعايشون مع الكيان، من أجل تسيير مصالحهم، ولهذا الغرض 

الُحكم. وجوهر المعركة الخفية الدائرة، هو سعي المؤسسة الحاكمة لتحلل هذا يشاركون أيضا في 
الجمهور وتحطم جدرانه، بينما زعماء "الحريديم" يقاومون كل هذه المحاوالت، ويستغلون كونهم باتوا 
بيضة قبان ألي حكومة؛ فكل حكومة أقيمت من دونهم لم تعّمر طويال، مثل حكومة بنيامين نتنياهو 

 قة.الساب
وترتكز هذه المعركة على عدة نقاط تصادم، وال تقتصر فقط على الخدمة العسكرية، بل أيضا في 

الديني، وجهاز التعليم المنغلق الخاص بهذا الجمهور، وغيرها من القضايا. وكل ما  اإلكراهقوانين 
" ترتفع بوتيرة شهدناه على مر السنين، هو دحرجة وتأجيل هذا الصدام الحتمي. ولكن نسبة "الحريديم

لدى العلمانيين، وهم يشكلون اليوم  % 1.3، مقابل % 3.8عالية جدا، نتيجة نسبة التكاثر العالية 
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اليهود اإلسرائيليين، ومن المتوقع  إجماليمن  % 15.5السكان، وأكثر من  إجماليمن  % 13نسبة 
هاينة على وجه أن تتضاعف نسبتهم في غضون أقل من عقدين من الزمن، وهذا ما يقلق الص

 الخصوص.
وحتى نهاية األسبوع، لم يكن واضحا مصير حكومة نتنياهو، على خلفية إصرار "الحريديم" على سن 
قانون يعفيهم من الخدمة. ولكن حتى لو تم تأجيل األزمة، فإنها إما ستنفجر مرة أخرى بعد أشهر، 

مانية المقبلة، وهي أيضا ليس واضحا أو أن يتم دحرجتها للحكومة، التي ستقام بعد االنتخابات البرل
 متى ستكون.

واألزمة القريبة األخرى تتعلق بحزب "الليكود"، أكبر األحزاب اإلسرائيلية، الذي من المؤكد أنه سيغرق 
في أزمة زعامة، في حال غاب نتنياهو قسرا، عن الحلبة السياسية بفعل قضايا الفساد. فكل األحزاب 

وتتفتت بعد زوال الجيل المؤسس للكيان، ولتلك األحزاب. ونتنياهو هو اإلسرائيلية القديمة غرقت 
حالة استثنائية، ساهمت في تثبيته في الُحكم سلسلة عوامل. ومن أبرزها التصفية التدريجية للصف 
القيادي األول في الحزب. وثانيا، التصاقه بحيتان المال، داعميه بشتى القنوات، وهذا بالضبط ما 

 ر من غيره بقضايا الفساد. ورغم ذلك، فال مؤشرات حاليا، على أنه يفقد شعبيته.   جعله يغرق أكث
وكما ذكرت في مقال سابق، فال يوجد بديل من نتنياهو قادر على أن يوّحد حزب "الليكود"، الخاضع 
كليا لليمين االستيطاني المتطرف، ولهذا فإن م ن بعده ستكون شخصية ضعيفة، نسبيا، موجودة في 

ة منافسة دائمة داخل الحزب، وهذا ما يجعل خليفة نتنياهو أكثر ضعفا، ومنصاعا لضغوط قوى حال
سياسية صغيرة، ما يعني زيادة تفتت الحلبة السياسية، وهذا يجعلها تخوض مسارات سياسية أشد 

 تطرفا، حفاظا على استمرارية األحزاب الحاكمة.
ية تبقى قائمة، لهروب العصابة الحاكمة من ومن فوق كل هذا، فإن احتماالت المغامرة العسكر 

أزماتها؛ على الرغم من أنه وفق سياق األمور، فال يبدو أننا أمام حرب قريبة، فإسرائيل على 
المستوى االستراتيجي ليست بحاجة لها، واألوضاع اإلقليمية "مريحة جدا" للمخططات الصهيونية، 

 هة األجندة الدولية.وأولها استبعاد القضية الفلسطينية من على واج
 10/3/2018، الغد، عّمان
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