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 حمد بن جاسم يتهم جهات عربية بقبول "أبو دي " عاصمة لفلسطين  .0
اتهم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر األسبق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أطراًفا في : ةالدوح

 المنطقة بقبول بلدة "أبو ديس" عاصمة للدولة الفلسطينية بدل القدس.
وقال في تغريدات له، على صفحته في موقع التواصل االجتماعي "تويتر" نشرها قبل ساعات 

ن موضوع القدس سيتباكى عليه العرب والمسلمون أسبوعين، ومن "لألسف فإن هناك منا من يقول أ
وأضاف "أنا نصحت أالا نتنازل عن  ديس عاصمة بداًل من القدس". ثم سيقبل العرب بالواقع وبأبو

تلك الحقوق الفلسطينية، قبل أن تخرج للعلن بعض الحقائق عن التنازل عن الحقوق الفلسطينية 
وفيما بدا تلميًحا لجهات عربية بدأت عالقتها تتطور مع دولة  لذات".واإلسالمية في مدينة القدس با

االحتالل اإلسرائيلي بشكل ملحوظ، قال ابن جاسم "لم نعقد )كقطريين( اجتماعات )مع الجانب 
اإلسرائيلي( وراء الكواليس ال في البحر وال في البر، وَلم نضع خططًا سرية إلرضاء الطرف 

 الكبرى على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة".  االسرائيلي وتقربًا للدول
 10/3/2018قدس برس، 

 
 "األونروا"أزمة تقليص دعم  سد الثغرات وحلّ ل روما إلى ضرورة استثمار مؤتمر يدعو الخضري  .1

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إلى ضرورة استثمار مؤتتمر  :غزة
لؤؤ"سد الثغؤرات  وكالؤة األونؤروافي األزمؤة الماليؤة الخانقؤة التؤي تهؤدد اسؤتمرار عمؤل دولي للبحث الروما 

وحل أزمة تقليص دعم الوكالة"، محذرًا من إن "انهيار أونروا ماليًا خطر على حيؤاة مليؤون الجؤي فؤي 
 قطاع غزة وماليين الالجئين في الضفة الغربية وحول العالم".

 11/3/2018 ،الحياة، لندن
 
 دعوة العربية للتوأمة مع القدسالب يشيد بركات الفرا السفير .1

أشاد سفير دولة فلسطين األسبق لدى القاهرة السفير بركات : محمؤد الرنتيسي -دبي، القاهرة، رام هللا 
الفؤؤرا، بؤؤدعوة مجلؤؤس جامعؤؤة الؤؤدول العربيؤؤة علؤؤى مسؤؤتوى وزراء الخارجيؤؤة العواصؤؤم العربيؤؤة للتوأمؤؤة مؤؤع 

فؤؤرا، فؤؤي تصؤؤريحات خاصؤؤة لؤؤؤ"البيان" مؤؤن القؤؤاهرة، إن تلؤؤك الخطؤؤوة هؤؤي خطؤؤوة ل الاوقؤؤ مدينؤؤة القؤؤدس.
 تدعم صمود أهل القدس وترفع من معنوياتها. معنوية ُمهمة جداً 

 11/3/2018 ،البيان، دبي
 



 
 
 
 

 

 5 ص             4580 العدد:             3/11/2018 حداأل التاريخ: 

                                    

 
 المصالحة في مرحلة استعصاء وفتح وحماس أمام المعادلة المستحيلة"الحياة":  .4

يستعد وفد الوساطة المصري، األسبوع المقبل، لجولة : حفتحي صباا ،محمد يونس -غزة  ،رام هللا
أخرى من مساعي المصالحة بين قادة حركة "حماس" في غزة والسلطة الفلسطينية في رام هللا، وإن 

 عامًا. 11كانت هذه الجهود لم تتد إلى تحريك الملفات العالقة منذ 
 20جباية المالية في غزة، متعهدة ضم وطالبت السلطة "حماس" بتسليمها األراضي والقضاء ودوائر ال

ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إال أن "حماس" عارضت ذلك وأصرت على ضم موظفيها، 
 المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية.

لن تضم وقال مستول في الحركة لؤ"الحياة": "إذا سلامنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة 
موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة". وأضاف: "السلطة في رام هللا تريد أن 

 تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء االنقسام"
وفيما يجري الوسطاء المصريون محادثات تفصيلية في شأن ملفات تمكين الحكومة في المال واألمن 

رف المستولون من الجانبين في اللقاءات الخاصة، بأن التوصل إلى حلول لهذه والقضاء وغيرها، يعت
الملفات ال يعني نهاية االنقسام، وأن العقبة األكبر التي تهدد بانهيار كل ما تم االتفاق عليه، لم 

 ُتبحث بعد، وهي السالح.
وإنما مظهرها".  وقال أحد مساعدي الرئيس محمود عباس: "كل ما يجري بحثه ليس جوهر المشكلة،

وأضاف: "المشكلة الحقيقية هي في مفهوم المصالحة وغرضها، فنحن في فتح نريد إنهاء االنقسام، 
بمعنى توحيد السلطة ضمن معادلة "سلطة واحدة، قانون واحد، بندقية واحدة"، أما حماس فتريد أن 

 ملة".تلقي األعباء المالية علينا وتواصل االحتفاظ بالسيطرة العسكرية الكا
من جانبها، تقول "حماس" إن السلطة تريد منها "المستحيل"، وأوضح مستول رفيع في الحركة: 
"يريدون سالحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا... خضنا ثالث حروب من أجل الحفاظ على 
سالحنا وحقنا في المقاومة". وأقر بأن "حماس" أيضًا تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة 

 سلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.م
وتلقت "حماس" نصائح من جهات غربية بالتحول حزبًا سياسيًا مثل حركة "فتح"، في مقابل دخول 
النظام السياسي الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة. لكن الحركة التي تبدو اليوم في أمسا الحاجة 

النظام، رفضت العرض، وقال مستول رفيع المستوى فيها: "العالم يطالبنا بإلقاء إلى دخول هذا 
السالح من أجل رفع الحصار المتعدد عن غزة، وفي حال وافقنا فإن حركتنا ستنهار وتنقسم، وسنفقد 
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كنا بسالحنا فإن الحصار  كل شيء". وأضاف: "نحن أيضًا أمام معادلة تبدو مستحيلة، ففي حال تمسا
 فع والسلطة لن تعود، وفي حال أبقينا عليه فإن غزة ستواصل المعاناة التي تشتد يومًا بعد يوم".لن ُير 

 11/3/2018الحياة، لندن، 
 
 متطلبات للشراكة السياسية ثالثةأبو مرزوق يحدد  .5

حدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، ثالثة متطلبات أساسية : الدوحة
سية الفلسطينية، مشددا على أوالها دعوة المجلس الوطني الوحدوي المتوافق عليه من للشراكة السيا

وقال أبو مرزوق في تصريحات عبر صفحته على  الجميع، ال دعوة المجلس المنتهية صالحيته.
يوم السبت: إن اللجنة التحضيرية لعقد المجلس، قطعت شوطا معتبًرا في هذا المسار، مشددًا  "تويتر"
اإلصرار على انعقاد المجلس غير التوافقي يكرس العزل السياسي لرافضي التعاون مع  على أن

-وشدد على أن الشراكة "تعني أال تتحكم سلطة واحدة االحتالل ومن يأبون االجتماع تحت حرابه.
بكل شيء، وأن تقوم العالقة بين مركز السلطة القائم والقوى المعارضة على مبدأ التوزيع  -تنفيذية
متناسب للسلطة، وتكريس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، مضيفا أن الدولة ال

 الناجحة هي من تتمتع باستقاللية المتسسات والسيادة الوطنية على أرضها وشعبها".
وتابع "الشراكة السياسية تعني أال ينفرد شخص مهما عال موقعه، أو تنظيم مهما كان حجمه، بالقرار 

ي الوطني، وال االستفراد بالمشروع الوطني، بل الشراكة تعزيز الديمقراطية ورفض العزل السياس
وبيان أن "الشراكة السياسية تعني أن حكومة الرئيس والخاضعة ألوامره،  السياسي وإقصاء المخالفين".

َل حكومُة توافق وطني من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية"، مشي ًرا إلى أن يجب أن تذهب وُتشكَّ
هذا ما وقاعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حركة فتح واألمانة العامة للمجلس الوطني، 

 .2017في بيروت فبراير 
 10/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لفرض لرؤيتها للحل تحاول استثمار معاناة سكان قطاع غزة واشنطن: حماس .6

وم السبت، إن الواليات المتحدة األمريكية يسامي أبو زهري،  قال القيادي في حركة حماسة: غز 
واعتبر  تحاول توظيف واستثمار معاناة سكان قطاع غزة لفرض لرؤيتها للحل في فلسطين والمنطقة.

زهري في تصريح له، أن التوجه األمريكي المتعلق بغزة محاولة إلنقاذ االحتالل في ظل إدراكه  أبو
 طاع نتيجة السياسات اإلسرائيلية القاتلة.لالنفجار الوشيك في الق
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يذكر أن حركة حماس أكدت في محافل عدة رفضها لمحاوالت اإلدارة األمريكية تصفية القضية 
 الفلسطينية من خالل ما يسمى "صفقة القرن".

 10/3/2018، فلسطين اون الين
 
 تحذر من خطورة اجتماع البيت األبيض بشأن غزة "الجهاد" .7

كة الجهاد اإلسالمي من "أهداف خطيرة" الجتماع دعت له اإلدارة األمريكية األسبوع حذارت حر : غزة
وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب في تصريح أورده المكتب  المقبل لمعالجة أزمات قطاع غزة.

اإلعالمي للجهاد: "إننا نرفض االجتماع بجملته، ونرى فيه حلقة جديدة من حلقات التآمر 
وذكر أن أهداف االجتماع "تتلخص في جعل ملف غزة  كي على القضية الفلسطينية".الصهيوأمري

ملًفا إنسانًيا، وهو األمر الذي سيترتب عليه العمل على إخراج االحتالل من أزمته وإعفائه من 
وأشار لوجود "جانب آخر ال يقل خطورة، وهو أن االجتماع يتسس للتعاطي  مستولياته كقوة احتالل".

كملف بمعزل عماا يجري في باقي مناطق فلسطين المحتلة، وهذا يعيدنا إلى متامرة عزل أو  مع غزة،
وحذار من التساوق مع النوايا األمريكية لخدمة األمن اإلسرائيلي، الفًتا إلى أن االجتماع  فصل غزة".

 "سيكون محاولة للتأثير على قدرات المقاومة والمساس ببرنامجها".
 10/3/2018، فلسطين اون الين

 

 التوظيف األمريكي لمعاناة غزة " ترفض الديموقراطية" .8
 لعقدالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين دعوة الواليات المتحدة  ضترف: فتحي صبااح -غزة 

 المقبل، للبحث في سبل تحسين الوضع اإلنساني في قطاع غزة. الثالثاءاجتماع في البيت األبيض 
ها "التوظيف األمريكي لمعاناة غزة بأنها قضية إنسانية وبحاجة إلى في بيان أمس، عن رفضوعبرت 

حل على حساب المشروع الوطني الفلسطيني من دون النظر إلى األسباب الحقيقية لما آلت إليه 
األوضاع الكارثية في القطاع، وهي التي يتحملها بالدرجة األولى االحتالل اإلسرائيلي وسياساته 

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مستولياته تجاه القطاع، ووقف  الفلسطيني".العدوانية على شعبنا 
سياسة الكيل بمكيالين تجاه مصالح الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، والعمل على رفع الحصار 

 الظالم عنه من دون قيد أو شرط". 
 11/3/2018الحياة، لندن، 
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 اد والتجهيزأثناء اإلعدسرايا القدس تنعي أحد مجاهديها  .9
استشهد شاب فلسطيني مساء السبت وأصيب اثنؤان آخؤران جؤراء انفجؤار عرضؤي وقؤع بمنؤزل  :السبيل

 29وأفؤؤاد مصؤدر طبؤؤي باستشؤؤهاد الشؤؤاب إبؤؤراهيم فتحؤؤي فرحؤؤات ) ببلؤدة بيؤؤت حؤؤانون شؤؤمال قطؤؤاع غؤؤزة.
لمستشؤؤؤفى وجؤؤؤرى نقؤؤل جثمؤؤؤان الشؤؤهيد واإلصؤؤؤابتين إلؤؤى ا عامؤؤًا( وإصؤؤابة اثنؤؤؤين آخؤؤرين بجؤؤؤراح طفيفؤؤة.

ونعؤؤت سؤؤرايا القؤؤدس، الجنؤؤاح العسؤؤكري لحركؤؤة الجهؤؤاد اإلسؤؤالمي، الشؤؤهيد  األندونيسؤؤي شؤؤمال القطؤؤاع.
 فرحات، الفتة إلى أنه استشهد "أثناء اإلعداد والتجهيز".

 10/3/2018السبيل، عمان، 
 
 الفصائل تدعو العتبار الجمعة القادمة يوم تصعيد ميداني شامل .01

عت القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا، يوم السبت، إلى اعتبار يوم د: الضفة الغربية المحتلة
وأوضحت القوى في بيان  الجمعة المقبل، يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط االحتكاك والتماس.

لها، أن المسيرة ستكون بعد صالة الجمعة على حاجز المحكمة، كما دعت إلى توسع حمالت 
واستنكرت اقدام  توى المحلي، والتصدي للتطبيع بكل اشكاله.المقاطعة وخصوصًا على المس

االحتالل على اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس طلبتها، ودعت لمحاسبة دولة االحتالل 
 على هذا الفعل االجرامي من خالل االتحاد الدولي للصحفيين، والمتسسات القانونية والحقوقية.

 10/3/2018، ون الينأفلسطين 
 
  دعو إلى تصعيد الحراك المناصر لمقاطعة األسرى محاكم االحتاللحماس ت .00

أشاد وزير األسرى السابق والقيادي في حركة "حماس" وصفي قبها بامتناع األسرى اإلداريين في 
سجون االحتالل عن حضور محاكم االعتقال اإلداري، معتبرا ذلك خطوة مهمة لرفض هذا االعتقال 

قبها في تصريح صحفي له السبت، إن هذه الخطوة جاءت لتعبر عن احتجاج وقال  بأشكاله كافة.
األسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده والتي يستمر اعتقاله بموجبها، والنعدام العدالة في 

 المحاكم اإلدارية لدى االحتالل، ولفضحهم وتسجيل ذلك في المتسسات الحقوقية الدولية.
المي على المعركة التي يخوضها األسرى اإلداريون، محذرا من أن أي ودعا لتسليط الضوء اإلع

 تقصير في تلك الفعاليات ستمنع وصول صوت األسرى للمتسسات الحقوقية في الخارج.
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وطالب قبها سفراء فلسطين في الخارج بضرورة العمل على إرسال رسالة احتجاج لكل وزير خارجية 
ينقل وجهة نظر األسرى اإلداريين لزعزعة ثقة الدول في دولة في البلد الذي يمثل فلسطين فيها، و 
 الكيان، وخاصة االتحاد األوروبي.

 10/3/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 بالتنسيق مع واشنطن "الوجود اإليراني في سورية" تناقش ضربالحكومة اإلسرائيلية : "الجريدة" .01

ن مصادر مطلعؤة، أن الحكومؤة اإلسؤرائيلية األمنيؤة علمت "الجريدة"، م: القدس –كتب الخبر الجريدة 
المصغرة )الكابينيت( ستبدأ اليوم، مع عودة رئيس الؤوزراء بنيؤامين نتنيؤاهو، اجتماعؤات مفتوحؤة، لبؤت 

 ضربة عسكرية كبيرة تستهدف الوجود اإليراني في سورية. موضوع شنا 
يمتؤد إلؤى الخمؤيس، سؤيناقا زيؤارة  وأشارت المصادر إلى أن االجتماع المفتؤوح، الؤذي مؤن الممكؤن أن

 نتنياهو لواشنطن ومضمون المحادثات التي أجراها مع الرئيس دونالد ترامب عن إيران.
وكانت "الجريدة" نشرت، أمس، نقاًل عن مصادر في الواليات المتحدة، أن واشنطن وتل أبيب تقتربان 

نظؤؤام الؤؤرئيس بشؤؤار األسؤؤد،  ضؤؤربات قؤؤد تكؤؤون متزامنؤؤة فؤؤي سؤؤورية، وتسؤؤتهدف بشؤؤكل محؤؤدود مؤؤن شؤؤنا 
وكشؤؤؤفت أن نتنيؤؤؤاهو اسؤؤؤتعرض مؤؤؤع ترامؤؤؤب خطؤؤؤة تحؤؤؤرك  وبشؤؤؤكل أكبؤؤؤر الوجؤؤؤود اإليرانؤؤؤي فؤؤؤي سؤؤؤورية.

وأشؤؤارت المصؤؤادر إلؤؤى أن  عسؤؤكري شؤؤامل للتصؤؤدي ألنشؤؤطة إيؤؤران، وتشؤؤمل العؤؤراق وسؤؤورية ولبنؤؤان.
استعدادها للمساعدة فؤي  ناقشت بالتفصيل المواقع والقواعد التي ستضربها في سورية، مبدية "إسرائيل"

 ."بيروت –دمشق  -بغداد  -طريق طهران "قطع 
جنؤؤدي أمريكؤؤي شؤؤاركوا فؤؤي منؤؤاورات "كؤؤوبرا جونيؤؤور"  2,500وقالؤؤت المصؤؤادر إن واشؤؤنطن أبقؤؤت علؤؤى 

 "إسؤؤؤرائيل"قبؤؤؤل أيؤؤؤام حتؤؤؤى إشؤؤؤعار آخؤؤؤر، بانتظؤؤؤار أي تطؤؤؤورات، مضؤؤؤيفة أن  "إسؤؤؤرائيل"التؤؤؤي جؤؤؤرت فؤؤؤي 
 مترًا تحت األرض. 30نات حتى تسلمت قنابل خارقة للتحصي

الضربة، وخصوصؤًا أنهؤا معنيؤة بإنجؤاز أمنؤي،  وتوقعت أن توافق الحكومة األمنية المصغرة على شنا 
 مضيفة أن وضع نتنياهو الداخلي، على خلفية التطورات باتهامه بالفساد، قد يسرع أيضًا بالضربة.

ادة العسؤؤكرية والسياسؤؤية فؤؤي حؤؤزب هللا مؤؤن ناحيؤؤة أخؤؤرى، ذكؤؤرت المصؤؤادر أن هنؤؤاك خالفؤؤات بؤؤين القيؤؤ
حول أي مواجهة مرتقبة، مضيفة أن األمين العام للحزب حسن نصرهللا أوصل معلومؤات عبؤر طؤرف 
ثالؤؤث لواشؤؤنطن وتؤؤل أبيؤؤب بأنؤؤه لؤؤن يشؤؤارك فؤؤي حؤؤرب جديؤؤدة بلبنؤؤان، فؤؤي إشؤؤارة إلؤؤى رغبتؤؤه فؤؤي تحييؤؤد 

أي مواجهة، متوقعة أن تشهد المعركة وأوضحت أن حزب هللا سيشارك من مواقعه في سورية ب لبنان.
 ، والعكس. "إسرائيل"تبادل صواريخ من سورية إلى 

 11/3/2018-10 ،الجريدة، الكويت
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 مارسآذار/ تمديد المناورات اإلسرائيلية األمريكية حتى نهاية  .01
ينية مؤؤؤدادت القؤؤؤوات اإلسؤؤؤرائيلية واألمريكيؤؤؤة مناوراتهؤؤؤا العسؤؤؤكرية فؤؤؤي األراضؤؤؤي الفلسؤؤؤط :القؤؤؤدس المحتلؤؤؤة

وقالؤؤؤؤت القنؤؤؤؤاة الصؤؤؤؤهيونية الثانيؤؤؤؤة، اليؤؤؤؤوم السؤؤؤؤبت، إن القيؤؤؤؤادة  المحتلؤؤؤؤة، حتؤؤؤؤى نهايؤؤؤؤة الشؤؤؤؤهر الجؤؤؤؤاري.
رت 4/3/2018األمريكية المشتركة التي بدأت في  -العسكرية المشرفة على المناورات اإلسرائيلية  ، قرا

 را.من اختتامها بعد خمسة أيام كما كان مقرا  تمديدها حتى نهاية الشهر، بدالً 
 ".18ويشارك آالف الجنود اإلسرائيليين واألمريكيين في المناورة المسماة "جوينبر كوبرا 

 10/3/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الجيش اإلسرائيلي يستحدث دائرة للتأثير في الرأي العام .04

ح فؤي بدايؤة رام هللا: قال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل إن الجيا اإلسؤرائيلي افتؤت
العام الحالي قسمًا جديدًا، أطلق عليه اسم "دائرة الوعي"، يتبع فرع العمليات في هيئة األركان العامة، 
وهو تجسيد جديد لؤدائرة أخؤرى تتعامؤل بشؤكل أساسؤي مؤع الشؤرعية الدوليؤة، والجوانؤب القانونيؤة لنشؤاط 

ا التغيير الهيكلي العميؤد )ك(، الؤذي وأوصى بهذ الجيا اإلسرائيلي، التي كانت تابعة لقسم التخطيط.
 كان حتى وقت قريب ضابطًا كبيرًا في شعبة االستخبارات، والذي تم تعيينه لمتابعة الموضوع.

وتقؤؤؤوم الفكؤؤؤرة علؤؤؤى تركيؤؤؤز التخطؤؤؤيط لجميؤؤؤع األنشؤؤؤطة "المرنؤؤؤة" مؤؤؤع الجيؤؤؤو  األجنبيؤؤؤة، والدبلوماسؤؤؤيين 
كري واحؤؤد. وقؤؤد تؤؤم ذلؤؤك كجؤؤزء مؤؤن الجهؤؤد ووسؤؤائل اإلعؤؤالم األجنبيؤؤة والؤؤرأي العؤؤام، تحؤؤت سؤؤقف عسؤؤ

اإلسؤؤرائيلي للتؤؤأثير فؤؤي العؤؤدو وموقؤؤف الؤؤدول الغربيؤؤة تجؤؤاه إجؤؤراءات الجؤؤيا اإلسؤؤرائيلي علؤؤى الجبهؤؤة 
 الشمالية، وفي المناطق الفلسطينية. كما تقوم الفكرة أيضًا على "تشكيل الوعي" لدى اآلخرين.

يلي الحؤؤؤالي، اهتمامؤؤؤًا كبيؤؤؤرًا للمعركؤؤؤة المتعلقؤؤؤة ويؤؤؤولي غؤؤؤادي أيزنكؤؤؤوت، رئؤؤؤيس هيئؤؤؤة األركؤؤؤان اإلسؤؤؤرائ
 بالوعي، التي ورد ذكرها أيضًا في وثيقة استراتيجية الجيا اإلسرائيلي المحدثة.

 11/3/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 نتنياهو يبتز أحزاب االئتالف حتى نهاية والية حكومته .05

أن رئؤيس الحكومؤة اإلسؤرائيلية بنيؤامين  رجحؤت تقؤديرات وسؤائل اإلعؤالم اإلسؤرائيلية: تحرير محمد وتد
األحؤؤؤزاب المشؤؤؤاركة فؤؤؤي االئؤؤؤتالف الحكؤؤؤومي، وخاصؤؤؤة "الحريؤؤؤديم"، حيؤؤؤث  ابتؤؤؤزازنتنيؤؤؤاهو يعمؤؤؤل علؤؤؤى 

ه الئحة اتهام على خلفية يشترط بالبقاء باالئتالف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضدا 
 ملفات الفساد التي يواجهها.
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واء األزمؤؤة االئتالفيؤؤة التؤؤي تفجؤؤرت قبؤؤل نحؤؤو أسؤؤبوع علؤؤى خلفيؤؤة مطالبؤؤة أحؤؤزاب ويسؤؤعى نتنيؤؤاهو الحتؤؤ
، بمشؤؤروع قؤؤانون 2019"الحريؤؤديم" إلغؤؤاء قؤؤانون التجنيؤؤد واشؤؤتراط التصؤؤويت علؤؤى ميزانيؤؤة الدولؤؤة للعؤؤام 
 يقضي إعفاء "الحريديم" من التجنيد والخدمة العسكرية في الجيا اإلسرائيلي.

نؤؤه مؤؤن المتوقؤؤع أن يطالؤؤب نتنيؤؤاهو بؤؤأن يتعهؤؤد شؤؤركاؤه علنؤؤا بالبقؤؤاء فؤؤي وقالؤؤت مصؤؤادر فؤؤي الليكؤؤود إ
 كشرط الستمرار الحكومة الحالية. 2019االئتالف حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 

متفؤق عليؤه لمشؤروع  وحسب المصادر، كشرط الستمرار وجود الحكومة، يعتزم نتنيؤاهو المطالبؤة بحؤلا 
 التشريعات المتعلقة بمسائل الدين والدولة حتى االنتخابات. قانون "التجنيد"، ووقف جميع

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر فؤي الليكؤود قؤولهم: "سؤيطالب نتنيؤاهو مؤن الشؤركاء بؤإعالن عؤام 
 ه ومحاكمته".بأنهم لن يستقيلوا حتى لو تم تقديم الئحة اتهام ضدا 

، مع رؤساء األحزاب المشاركة فؤي االئؤتالف وعلى وقع األزمة االئتالفية، اجتمع نتنياهو، ليل السبت
وأحزاب "الحريديم"، سعيا إليجاد حل لألزمة الناشئة عن مشروع قانون التجنيد. وقالت مصؤادر مقربؤة 
مؤؤؤؤن نتنيؤؤؤؤاهو إنؤؤؤؤه دعؤؤؤؤا رؤسؤؤؤؤاء األحؤؤؤؤزاب إلؤؤؤؤى إبؤؤؤؤداء المرونؤؤؤؤة، وأكؤؤؤؤد أنؤؤؤؤه ال يرغؤؤؤؤب فؤؤؤؤي تبكيؤؤؤؤر موعؤؤؤؤد 

جتمع نتنياهو مع جميع رؤساء األحزاب المشاركة فؤي وبعد ظهر األحد، من المتوقع أن ي النتخابات.
االئؤؤتالف الحكؤؤومي، حيؤؤث أكؤؤدت مصؤؤادر مقربؤؤة مؤؤن نتنيؤؤاهو أن األولويؤؤة لؤؤرئيس الحكومؤؤة مواصؤؤلة 

 وذلك يتطلب موافقة شركائه في االئتالف.  2019أنشطة الحكومة قبل نهاية واليتها في نوفمبر 
 10/3/2018 ،48عرب 

 
 تسوية واألحزاب ترقب حسم نتنياهو"الحريديم" مستعدون لل .06

أفؤؤادت وسؤؤائل اإلعؤؤالم اإلسؤؤرائيلية، مسؤؤاء السؤؤبت، أن أحؤؤزاب "الحريؤؤديم" حصؤؤلت : تحريؤؤر محمؤؤد وتؤؤد
على توصيات من كبار الحاخامات للوصول إلى تسوية مؤع رئؤيس الحكومؤة بنيؤامين نتنيؤاهو بكؤل مؤا 

جنيؤد"، علؤى أن يحسؤم األمؤر خؤالل الجلسؤة يتعلق في األزمة االئتالفية علؤى خلفيؤة مشؤروع قؤانون "الت
ونقلؤؤت صؤؤحيفة "معؤؤاري " علؤؤى موقعهؤؤا اإللكترونؤؤي . التؤؤي سؤؤتجمع نتنيؤؤاهو برؤسؤؤاء أحؤؤزاب "الحريؤؤديم"

عن عضو الكنيست أوري ماكليف قوله: "بعد اجتماعات مع الحاخامات فقد حصل أعضاء الكنيسؤت 
تعلؤق باألزمؤة االئتالفيؤة علؤى خلفيؤة قؤانون من الحريديم على تصريح إليجؤاد ترتيؤب وتسؤوية بلؤك مؤا ي

التجنيد، بحيث سيجتمع نتنياهو عند الساعة العاشرة من مساء اليوم مؤع رؤسؤاء األحؤزاب فؤي محاولؤة 
 لحل أزمة االئتالف المحيطة بمشروع القانون".

 10/3/2018 ،48عرب 
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 من الخدمة العسكريةشكيد تقدم مشروع قانون يقضي بإعفاء "الحريديم" العبري:  "واال"موقع  .07
، أييليت شكيد، عدل اإلسرائيليةفي محاولة لتجاوز األزمة االئتالفية، أعلنت وزيرة ال: تحرير محمد وتد

وحسؤب الموقؤع اإللكترونؤي  عن تقؤديم مشؤروع قؤانون يقضؤي بإعفؤاء "الحريؤديم" مؤن الخدمؤة العسؤكرية.
مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، "واال"، فإن الوزيرة شكيد تعتزم، صباح يوم األحد، تقديم 

ويقضؤؤي مشؤؤروع القؤؤانون الؤؤذي بؤؤادر إليؤؤه عضؤؤو الكنيسؤؤت مؤؤن حركؤؤة "شؤؤاس" يؤؤوأب بؤؤن تسؤؤور، إعفؤؤاء 
 "الحريديم" من الخدمة العسكرية، واإلبقاء على مكانتهم كطالب يدرسون "التوراة".

 10/3/2018 ،48عرب 
 
 تنياهو في قضية "بيزك"قناة عبرية: توجهات للتحقيق مجددا مع ن .08

ذكؤؤؤرت القنؤؤؤاة العاشؤؤؤرة فؤؤؤي التلفزيؤؤؤون العبؤؤؤري أن الشؤؤؤرطة اإلسؤؤؤرائيلية تعتؤؤؤزم اسؤؤؤتدعاء رئؤؤؤيس  :الناصؤؤؤرة
وأفؤادت  ".4000باسؤم "ملؤف  الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق مرة أخرى فؤي القضؤية المعروفؤة إعالميؤاً 

ي وقؤؤت الحؤؤق، لكؤؤن مؤؤن المؤؤرجح أن يجؤؤرى القنؤؤاة العبريؤؤة، يؤؤوم السؤؤبت، بؤؤأن موعؤؤد التحقيؤؤق سؤؤيحدد فؤؤ
وأشؤؤؤارت إلؤؤؤى أن نتنيؤؤؤاهو قؤؤؤد يواجؤؤؤه باتهامؤؤؤات وأدلؤؤؤة جديؤؤؤدة بشؤؤؤأن القضؤؤؤية  خؤؤؤالل األسؤؤؤبوع الجؤؤؤاري.

المؤؤؤذكورة والتؤؤؤي يواجؤؤؤه فيهؤؤؤا نتنيؤؤؤاهو اتهامؤؤؤات بتقؤؤؤديم تسؤؤؤهيالت كبيؤؤؤرة بماليؤؤؤين الشؤؤؤواكل لمالؤؤؤك شؤؤؤركة 
بل تلقيه وأسرته دعمًا إعالميؤًا كبيؤرًا عبؤر موقؤع "بيزك" لالتصاالت رجل األعمال شاؤول أولفيتا، مقا

 "واال اإلخباري" العبري، والذي يملكه أولفيتا.
 10/3/2018 وكالة قدس برس،

 
 ويلوذ دهساً  ضابط بالجيش اإلسرائيلي يقتل شخصاً  .09

بؤالجيا اإلسؤرائيلي تنسؤب لؤه شؤبهات الضؤلوع فؤي حؤادث  اعتقلؤت الشؤرطة ضؤابطاً : تحرير محمد وتد
، وأسفر عن مصؤرع راكؤب دراجؤة هوائيؤة، فيمؤا تنسؤب للضؤابط 10/3/2018 ذي وقع، السبتالدهس ال

 شبهات الهرب من مكان الحادث الذي وقع بالقرب من مفرق " هعوغن" بمركز البالد.
وتنظؤر محكمؤؤة الصؤؤلح فؤؤي ريشؤؤون لتسؤؤيون مسؤؤاء اليؤؤوم، بطلؤؤب الشؤؤرطة تمديؤؤد اعتقؤؤال الضؤؤابط البؤؤال  

شؤؤتباه فؤؤي أنؤؤه فؤؤي الصؤؤباح دهؤؤس راكؤؤب دراجؤؤة عنؤؤد تقؤؤاطع مفؤؤرق هعؤؤوغين"، ، لالعامؤؤاً  29مؤؤن العمؤؤر 
وهرب من مكان الحادث تاركا السائق غارقا بدمائه حتى لفظ أنفاسه األخيؤرة، فيمؤا تشؤتبه الشؤرطة أن 

 الضابط وهو من سكان مدينة الخضيرة بالساحل، كان تحت تأثير الكحول.
 10/3/2018 ،48عرب 
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 برصاص االحتالل جنوب نابل  آخربة وإصا فلسطينياستشهاد  .11
استشهد شاب فلسطيني وأصيب فتى آخر برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم : نابلس

وقال أحمد جبريل الناطق  السبت، خالل مواجهات في قرية عوري  جنوب نابلس شمال الضفة.
ل اصابته برصاصة في عاما(، استشهد خال 23باسم الهالل األحمر، إن الشاب اعمير شحادة )

الصدر أطلقتها قوات االحتالل عليه بصورة مباشرة، في المنطقة الشرقية من بلدة عوري  جنوب 
عاما( اصيب رصاصة حي بالقدم، فيما وصفت  16وأضاف أن الفتى همام محمد صفدي ) نابلس.

ايتسهار" على وأفادت مصادر محلية بأن هجوما شنه المستوطنون من مستوطنة " حالته بالمتوسطة.
 المنطقة الشرقية من عوري  ثم تدخلت قوات االحتالل وبدأت بإطالق النار.

 10/3/2018، فلسطين اون الين
 
 : االحتالل يمعن في تهويد القدس والخليل"المكتب الوطني" .10

أشار تقرير رسمي فلسطيني، أن "تل أبيب" تمعن في سياسة التهويد بمدينتي : وكاالت -الخليل
 خليل بشكل خاص، وتواصل تقديم المزيد من المنح للبتر االستيطانية في الضفة الغربية.القدس وال

وبين المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره األسبوعي، أن "سياسة التهويد 
فس والتطهير العرقي الصامت، ال تكتفي دولة االحتالل بتطبيقها في مدينة القدس، بل هي تواصل ن

 المساعي في القسم الخاضع لسيطرتها المباشرة من مدينة الخليل" جنوب مدينة القدس.
وتطرق التقرير إلى دراسة استقصائية إسرائيلية أعدتها منظمة "كيرم نافوت" اليسارية، كشفت أن نحو 

في المائة من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراٍض فلسطينية ذات ملكية  40
مستوطنات تم بناؤها على أراٍض فلسطينية  10قبر في أكثر من  600اصة، وأن هناك أكثر من خ

وكشف المكتب الوطني، أنه ولتوفير  خاصة، منها أراٍض صودرت من قبل السلطات اإلسرائيلية.
المزيد من ترتيبات الحماية للمستوطنين؛ بدأ جيا االحتالل اإلسرائيلي نشر كاميرات جديدة، ذات 

ائص تكنولوجية متطورة على الطرق االستيطانية في الضفة الغربية، في إطار مواصلة الجيا خص
 االسرائيلي جهوده لمنع وقوع عمليات ضد المستوطنين.

 11/3/2018، السبيل، عّمان
 
 سنة 30فلسطينيًا بعضهم منذ  250االحتالل يحتجز جثامين  :هيئة األسرى  .11

جثمانًا  250المحررين الفلسطينية، أن إسرائيل ال تزال تحتجز أكدت هيئة شتون األسرى و  :رام هللا
وقال رئيس وحدة  لشهداء فلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا اإلجراء مخالف لكافة القوانين الدولية.
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الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبد الناصر فروانة، إن "احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل 
ولفت إلى أن  نين الدولية، السيما اتفاقيات جنيف األولى والثالثة والرابعة".األعراف والمواثيق والقوا

من الجثامين، لشهداء فلسطينيين استشهدوا في فترات متفاوتة  250إسرائيل، ما تزال تحتجز نحو 
وظروف مختلفة، بعضهم استشهدوا في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم 

، فيما هناك من استشهدوا خالل هبة القدس التي 2014لحرب األخيرة على غزة صيف استشهدوا في ا
 .2015اندلعت عام 

 11/3/2018الدستور، عمان، 
 
 االحتالل يقتحم نابل  والخليل ويجري عمليات دهم وتفتيش .11

 اقتحمت قوات االحتالل فجر يوم السبت، مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة،: نابلس
وأفاد مراسل "قدس برس"،  وشرعت بتفتيا منشآت فلسطينية، وصادرت تسجيالت كاميرات المراقبة.

أن قوة من جيا االحتالل اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس )شمال القدس المحتلة(، وأجرت 
عمليات تفتيا واسعة، وصادرت تسجيالت كاميرات المراقبة خاصة في منطقة شارع القدس شرقي 

كما اقتحمت قوات االحتالل المقبرتين الشرقية والغربية والحديقة الدنمركية وأجرت فيها  نة.المدي
 أعمال تفتيا واسعة، قبل االنسحاب دون تسجيل أي حالة اعتقال.

 10/3/2018قدس برس، 
 
 وقفة تضامنية بجامعة بيرزيت مع رئي  اتحاد طالبها المعتقل .14

لة اإلسالمية في جامعة بيرزيت / غرب رام هللا وسط نظمت الكت: محمد جمال -القدس المحتلة 
الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع مختلف األطر الطالبية ونقابة العاملين، اليوم، وقفة تضامنية 
مع رئيس مجلس الطلبة عمر كسواني، الذي اعتقلته قوات المستعربين التابعة لجيا االحتالل يوم 

وشهدت الوقفة تفاعاًل طالبيا كبيرا، أكد فيها المشاركون على  ة.األربعاء الماضي من حرم الجامع
تضامنهم مع األسير المختطف ودعمهم لصموده وتقديرًا لمواقفه، وشددت الحركة الطالبية على أن 
مثل هذه المحاوالت لن تزيدهم إال إصرارًا على االستمرار في نموذج بيرزيت الوحدوي، وأن هذا 

 حاولة فاشلة لكسر وحدة جامعة بيرزيت.االستهداف ما هو إال م
 11/3/2018الشرق، الدوحة، 
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 %60الحايك: القدرة الشرائية بغزة تراجعت بنسبة  .15

الحايك، يوم السبت لضرورة التحرك ي دعا رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بغزة عل: غزة
ة بالتزامن مع بروز أزمات العاجل لتقديم مساعدات اقتصادية تنموية للقطاع الخاص وألهالي غز 

 وتداعيات جديدة للحصار "اإلسرائيلي" وسوء األوضاع االقتصادية.
وقال الحايك في تصريح صحفي: إن المتشرات االقتصادية تتكد أن سكان غزة لن يستطيعوا تحمل 
ة سوء األوضاع المعيشية خالل األشهر المقبلة في ظل حالة االنهيار الكامل التي يشهدها قطاع غز 

في  %60وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت ألكثر من  في مختلف مناحي الحياة.
وأضاف الحايك أن حالة االنهيار الكامل التي يشهدها  ظل غياب الحلول الالزمة إلنهاء أزمات غزة.

عمل وعدم بالتزامن مع انعدام فرص ال %50، والبطالة إلى %80قطاع غزة رفعت نسبة الفقر لحوالي 
قدرة القطاع العام والخاص على استيعاب المزيد من العمال والخريجين، وغياب الحلول الحكومية، 

 وعدم تمكن التجار ورجال األعمال من االستثمار في مشاريع تنموية جديدة.
 10/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في العاصمة باري   معرض "متحف من أجل في فلسطين"افتتاح  .16

الجمعة، افتتاح معرض يوم شهد معهد العالم العربي في باريس، مساء : هشام أبو مريم - باريس
"متحف من أجل في فلسطين" الذي يشكل اللبنة األولى لتأسيس متحف فلسطين الوطني باعتباره 

 حلما راود الفنانين الفلسطينيين منذ عشرات السنين.
سطين على التظاهرة الفنية عنوان "ونحن أيضا نحب وأطلقت جمعية الفن الحديث والمعاصر في فل

الفن" المستوحاة من قصيدة للشاعر الراحل محمود درويا. وشهد حفل االفتتاح حضور عدد من 
 الشخصيات الدبلوماسية العربية واألجنبية بينهم سفراء في فرنسا.

سطين وليس عن وأوضح سفير فلسطين لدى منظمة اليونسكو إلياس صنبر أن المعرض "لصالح فل
فلسطين". وعبر عن دهشته للتضامن الكبير الذي حظي به مشروع متحف فلسطين الوطن، على يد 

 عشرات الفنانين من كل دول العالم، ومن كل الجنسيات واألديان بمن فيهم فنانون يهود.
ل أن ك -في حديثه للجزيرة نت-من جهته، أكد مدير متحف معهد العالم العربي إيريك ديلبون 

 130األعمال الفنية المعروضة في المتحف هدايا وتبرعات من فنانين أوروبيين وعرب تجاوز عددهم 
 فنانا ورساما.

 10/3/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 "األونروا" أزمة تفاقم تجاه مسؤولياتها تحمل على المانحة الدول مصر تأمل من مؤتمر روما حض .17
 متتمر عقد عن ،"أونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة الشاذلي: كشفت محمد - القاهرة
 لجامعة العام األمين وبمشاركة والسويد، واألردن مصر برعاية روما، اإليطالية العاصمة في دولي
 .المنظمة عمل استمرار تهدد التي الخانقة المالية األزمة في للبحث الغيط، أبو أحمد العربية الدول
 على المانحة الدول حض المتتمر من تأمل مصر أن ديبلوماسية مصادر أوضحت القاهرة، وفي
 شكري  سامح الخارجية وزير بأن" الحياة"لؤ وأشارت المالية،" أونروا" أزمة تفاقم تجاه مستولياتها تحمل
 وقال .المانحة الدول من نظرائه إلى للوكالة العام المفوض مع مشتركة وأخرى  منفردة رسائل وجه
 إلى الدولي المجتمع سيدعو الغيط أبو إن" الحياة"لؤ زكي حسام السفير للجامعة المساعد امالع األمين
 لمواجهة الموارد تعبئة وأهمية الحيوي  ودورها أونروا على الحفاظ وضرورة أهمية إدراك عن التعبير

 .المتطلبات
 11/3/2018الحياة، لندن، 

 
 إسرائيلي سفير تعيين بخصوص الرأي استمزاج نبشأ الدبلوماسية اإلجراءات "الغد": األردن تتخذ .18

 حاليا تتخذ المغتربين، وشتون  الخارجية وزارة أن مطلع، رسمي مصدر الدخيل: أكد زايد -عمان 
 لدى جديد إسرائيلي سفير تعيين بخصوص الرأي استمزاج بشأن المتبعة الدبلوماسية اإلجراءات
 مشاوراتها تجري " الخارجية" ان ،"الغد"لؤ ،اسمه نشر عدم طلب الذي المصدر، وأضاف .المملكة
 أوال يمر أن يجب اإلسرائيلية، السفارة فتح إعادة أن إذ" االستمزاج، طلب على الرسمي بالرد لتتقدم

 عمله لمزاولة يعود أن قبل جديد، سفير لتعيين االستمزاج طلب وصول بعد دبلوماسية بإجراءات
 المرعية، الدبلوماسية الخطوات ضمن يتم االستمزاج بطل مع التعامل أن إلى وأشار ."كالمعتاد
 توافق ان آخر، مطلع مصدر توقع بينما .محددة غير االستمزاج على الرسمي الرد مدة أن إلى مشيرا

 .المملكة في إلسرائيل جديدا سفيرا فيسبورد تعيين على الحكومة
 11/3/2018الغد، عمان، 

  
 والدائم الشامل السالم لتحقيق دالوحي األردن: "حّل الدولتين" السبيل .19

 أيمن األردني الخارجية وزير مع طوكيو في اجتماعاً  آبي شينزو الياباني الوزراء رئيس عمان: عقد
" بترا" األردنية األنباء وكالة بثته بيان وأوضح .كونو تارو الياباني بنظيره أيضاً  اجتمع الذي الصفدي
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 اعتزاز أكدت الثاني عبدهللا الملك األردني العاهل من شفهية رسالة آلبي نقل الصفدي إن أمس،
 في لطوكيو المتنامي الدور وتثمينها تطويرها، على والحرص اليابان مع الراسخة بعالقاتها بالده
 توسيع بالده تصميم على شدد أنه آبي عن البيان ونقل. المنطقة في واالستقرار األمن تعزيز جهود
 .اإلقليمية القضايا وفي الثنائي ى المستو  على المملكة مع التعاون 
 التي والتحديات الفلسطينية القضية مقدمها وفي اإلقليمية، المستجدات استعرض اللقاء بأن وأفاد
 وأكد". إلسرائيل عاصمة" بالقدس االعتراف األميركي القرار عقب خصوصاً  السلمية، العملية تواجه
 الصفدي شدد الذي ،"الدولتين حل أساس على لياإلسرائي -الفلسطيني  الصراع حل بالده دعم" آبي
 ."والدائم الشامل السالم لتحقيق الوحيد السبيل" أنه على بدوره

 11/3/2018الحياة، لندن، 
 
 األونروا""لد الدولي الدعم مسار تراجع ضغوط من األكبر العبء يتحمل وزير أردني: األردن .11

 العبء يتحمل األردن إن" العزايزة وجيه ابق،الس الوزير األردني الدين: قال سعد نادية -عمان 
 المقدمة المساعدات حجم تخفيض أو ،"األونروا"لؤ الدولي الدعم مسار تراجع ضغوط من األكبر
 هم منهم % 92 بالمملكة، مقيمون  الفلسطينيين الالجئين من % 42 من أكثر إن حيث إليها؛

 يكبد ،"األونروا"لؤ العامة للميزانية المانحين لتموي في نقص أي" ":الغد"لؤ وأضاف ."أردنيون  مواطنون 
 الوكالة ميزانية دعم في تخفيض بأي يتأثر األردن أن مفيداً  ،"إضافية نفقات أعباء تحمل الحكومة
 على حريص األردن فإن هنا ومن وسورية، غزة بقطاع الخاصة الطوارئ  برامج عن بعيداً  العامة،
 موقف وأكد ."الفلسطينيين لالجئين المقدمة بالخدمات المساس موعد واستمراريته التمويل منسوب بقاء
 ضرورة مقابل الفلسطينيين، لالجئين الوكالة تقدمها التي بالخدمات المساس برفض" الثابت األردن
 بها المنوطة مهامها وأداء عملها في االستمرار من تتمكن حتى" األونروا"لؤ الدولي الدعم استمرار
 ."األساسية احتياجاتها وتأمين للوكالة العامة الميزانية تأمين" أهمية مع ،"أممياً 

 11/3/2018الغد، عمان، 
 

 الفلسطينيين من المقدسية الهوية سحب يجيز إسرائيلياً  قانوناً  بشدة تستنكر قطر .10
 لوزير يجيز قانون  على اإلسرائيلي الكنيست مصادقة بشدة قطر دولة قنا: استنكرت – الدوحة
 الخطوة هذه اليوم، بيان في الخارجية وزارة ووصفت .الفلسطينيين من المقدسية لهويةا سحب الداخلية
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 .األممية واالتفاقيات اإلنساني الدولي والقانون  الدولي بالقانون  تماما وتستخف أخالقية غير بأنها
 حقوق  على المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات لوقف مستولياته بتحمل الدولي المجتمع البيان وطالب
 حل لتنفيذ الرامية الدولية الجهود تقويض االعتداءات هذه شأن من أن متكدا الفلسطيني، الشعب
 .الدولتين

 10/3/2018الشرق، الدوحة، 
 

 سبب أزمة مع األردنقد يموقع السفارة األمريكية في القدس "نيويورك تايمز":  .11
ن افتتاح سفارة أمريكية في القدس، قد يفجر مشكلة إ، "نيويورك تايمز"قالت صحيفة : عمار عوض

؛ حيث يقع "إسرائيل"ن موقع السفارة ليس في الجانب الذي تحتله موضحة أجديدة مع األردن، 
المجمع الدبلوماسي، الذي سيستخدم مقرًا متقتًا للسفارة األمريكية، في منطقة متنازع عليها ُتعرف 

بت الخارجية األمريكية اتخاذ موقف واضح من المسألة؛ لكنَّها وتجن ."المنطقة منزوعة السالح"باسم 
بموجب  قسمتا بصورة غير رسمية المنطقة المتنازع عليها "إسرائيل"تستند إلى حقيقة أن األردن و

ورأت الصحيفة، أن هذا األمر قد يحول السفير األمريكي ديفيد  .1948اتفاق هدنة بعد حرب 
اعمين للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، إلى نوع ما فريدمان، الذي يعد من أشد الد

 جديد من المستوطنين الدبلوماسيين.
 11/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 ونروا" يهدد االستقرار في المنطقةاأل أبو حسنة: تقليص تمويل " .11

ة، من حدوث أي ونروا، عدنان أبو حسناألحذر الناطق اإلعالمي باسم وكالة : طالل النبيه -غزة 
اختالل في عمل "األونروا" والخدمات التي تقدمها لماليين الالجئين الفلسطينيين، في ظل األزمة 

وقال في تصريحات خاصة: إن المنظمة األممية تمر بلحظات تاريخية حاسمة ومهمة  التي تواجهها.
أن هذه األزمة من شأنها جدًا، في ظل أزمة مالية تهدد ماليين الالجئين الفلسطينيين، منبها إلى 

 15وأعلن أن األونروا ستعقد متتمرًا دوليًا لبحث األزمة المالية لها في  تهديد االستقرار في المنطقة.
الجاري، في روما، بحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وكل الدول  مارس /آذار

 دولة. 26ارية المكونة من المانحة والمستضيفة لالجئين، وأعضاء اللجنة االستش
 10/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 



 
 
 
 

 

 19 ص             4580 العدد:             3/11/2018 حداأل التاريخ: 

                                    

 اإلسرائيلي -كأساس لحل الصراع الفلسطيني " الدولتين حلّ "طوكيو متمسكة بد .14
حيث  اإلسرائيلي. -كأساس لحل الصراع الفلسطيني  "حل الدولتين"أكدت اليابان تمسكها بؤ: عمان

اباني شينزو آبي في طوكيو مع وزير الخارجية األردني رئيس الوزراء اليل جاء ذلك خالل اجتماع
اللقاء المستجدات اإلقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والتحديات وقد استعرض  أيمن الصفدي.

 ."عاصمة إلسرائيل"التي تواجه العملية السلمية، خصوصًا عقب القرار األميركي االعتراف بالقدس 
 11/3/2018، الحياة، لندن

 
 بريطانيون يطالبون بإنقاذ مدينة القدسي مؤتمر أكاديمي في لندن: ف .15

طالب أكاديميون وسياسيون وناشطون بريطانيون بإنقاذ مدينة القدس، والعمل : هويدا باز -لندن 
على وقف سعي الواليات المتحدة األمريكية لشرعنة االحتالل اإلسرائيلي للقدس، جاء ذلك في متتمر 

" البريطاني في العاصمة MEMOحتالل" الذي نظمه مرصد الشرق األوسط ""القدس وشرعنة اال
دعا المشاركون إلى قد و  البريطانية لندن، وحضره لفيف من المتخصصين من جميع دول العالم.

التصدي الشعبي والرسمي لقرار ترامب، باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وذلك من خالل القنوات 
العمل على القيام بالدعم الشعبي المدني إلبطال هذه السياسات ومواجهة القانونية والدبلوماسية، و 

هللا،  وفي تعليقه على المتتمر، قال الدكتور دواد عبد االحتالل وفضح أجندته العنصرية أمام العالم.
مدير مرصد الشرق األوسط "هذا المتتمر يسعى إللقاء الضوء على الرواية الحقيقية لفلسطين 

ي اإلسرائيلي، وإعطاء الغربيين الفرصة لالستماع إلى هذه الرواية ومعرفة جذورها والصراع العرب
الحقيقية، ومن عدد من األكاديميين والخبراء والساسة الغربيين، مضيفا أن الهدف الثاني لهذا المتتمر 

 حشد الرأي العام الغربي لصالح القضية الفلسطينية في مواجهة الدعاية اإلسرائيلية.
 10/3/2018، الدوحةالشرق، 

 

 أمريكا تسعى لعزل حماس تمهيدًا لصفقة ترامب .16
 :محمد جمال -القدس المحتلة 

 تقدير موقف لسيناريوهات المرحلة المقبلة في غزة يحذر..
 تدخالت واشنطن محاولة إلعادة سيطرة السلطة على القطاع

 اتفاق المصالحة أشبه ما يكون بإدارة االنقسام وال يحقق الوحدة
تقدير موقف من سعي واشنطن عزل حماس تمهيدا لصفقة القرن بالدعاية انها تريد حؤل مشؤكلة  حذر

 القطاع ورفع الحصار المفروض عليه.
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 مس تحؤت عنؤوان خيؤارات حمؤاسأواعتبر تقدير الموقف الذي قدمه المحلل والسياسي هاني المصري 
 النعقؤادة للمنظمة دعوة المجلس الوطني ما بعد قرار عقد المجلس الوطني، اعتبر قرار اللجنة التنفيذي

/ نيسؤؤؤان القؤؤؤادم، أي بؤؤؤدون دعؤؤؤوة حركؤؤؤة حمؤؤؤاس والجهؤؤؤاد اإلسؤؤؤالمي  أبريؤؤؤلجلسؤؤؤة عاديؤؤؤة فؤؤؤي نهايؤؤؤة 
مؤؤرا  أخؤرى للمشؤاركة، يعؤد تطؤورًا نوعيؤًا مطروحؤا علؤى حمؤاس التعامؤؤل معؤه، هؤذا مؤن جهؤة ومؤن جهؤة 

سؤؤماعيل هنيؤؤة، يحيؤؤى السؤؤنوار، صؤؤالح أكثؤؤر مؤؤن عؤؤام علؤؤى انتخؤؤاب القيؤؤادة الجديؤؤدة لحركؤؤة حمؤؤاس )إ
العاروري(، واإلعالن عن الوثيقؤة السياسؤية التؤي أقرتهؤا الحركؤة، التؤي اعتبؤرت تطؤورًا ملموسؤًا وشؤكلت 

 تجاوزًا عمليًا للميثاق المعتمد منذ تأسيسها.
بيًا كما شهدت الفترة ما بعد انتخابات حماس األخيرة، معطيات ومتغيرات وتطورات عديدة، محليًا وعر 

وإقليميؤؤؤًا ودوليؤؤؤًا، انعكسؤؤؤت علؤؤؤى سياسؤؤؤات وتحالفؤؤؤات الحركؤؤؤة علؤؤؤى مختلؤؤؤف الصؤؤؤعد المحليؤؤؤة والعربيؤؤؤة 
واإلقليمية. وكان ال بد من إجراء عملية تقييم وتغيير حتى تبقى "حمؤاس" العبؤًا مهمؤًا، خصوصؤًا بعؤد 

امؤؤا، الؤؤذي تبنؤؤت سؤؤقوط جماعؤؤة اإلخؤؤوان المسؤؤلمين فؤؤي مصؤؤر، وانتخؤؤاب دونالؤؤد ترامؤؤب خلفؤؤًا لبؤؤاراك أوب
إدارته مقاربة مختلفة تقضي بدعم الدول االسؤتبدادية القائمؤة خالفؤًا لسؤلفه الؤذي دعمؤت إدارتؤه التغييؤر 
مؤن خؤؤالل تشؤجيع مؤؤا سؤمته "اإلسؤؤالم المعتؤدل" ضؤؤد "اإلسؤالم المتطؤؤرف"، ومؤا يتطلبؤؤه ذلؤك مؤؤن تغييؤؤر 

 األنظمة القائمة.
شؤؤل اتفؤؤاق المصؤؤالحة لتقيؤؤيم سياسؤؤتها المعتمؤؤدة "اآلن، تحتؤؤاج حمؤؤاس خصوصؤؤًا بعؤؤد ف وقؤؤال المصؤؤري:

مؤؤؤن قيادتهؤؤؤا الجديؤؤؤدة، ورؤيؤؤؤة هؤؤؤل نجحؤؤؤت، أم فشؤؤؤلت، أم مؤؤؤا بينهمؤؤؤا، لتكؤؤؤريس الخيؤؤؤارات المعتمؤؤؤدة، أو 
 لتعديلها، أو لتبني خيارات جديدة.

يعؤؤؤزز أهميؤؤؤة التقيؤؤؤيم أن العؤؤؤام المنصؤؤؤرم شؤؤؤهد اسؤؤؤتمرار الحصؤؤؤار الخؤؤؤانق علؤؤؤى قطؤؤؤاع غؤؤؤزة، وفؤؤؤرض 
قابية من السلطة واستمرارها، وانفتاح في عالقات حماس و"تيار دحالن"، ومؤا أدى إليؤه اإلجراءات الع

من غضب وتوتر في عالقاتها مع قطر وتركيا، األمر الذي ساهم في تخفيض مستواها ودعوتها إلى 
ما قبل اللقاء مع دحالن. وتحسنت العالقات الحمساوية مع مصر على مستوى التعاون األمني، ومع 

 وحزب هللا، مع خطورة األثمان المترتبة على ذلك لجهة غضب المحور اآلخر. إيران
كما شهد أيضًا إقدام حماس علؤى حؤل اللجنؤة اإلداريؤة، وعقؤد اتفؤاق تمكؤين الحكومؤة فؤي شؤهر تشؤرين 
األول الماضي، على أمؤل أن يؤتدي ذلؤك لرفؤع الحصؤار أو تخفيفؤه بشؤكل جؤدي علؤى األقؤل، بؤالترافق 

 يحات إيجابية من السنوار القت استحسانًا وطنيًا واسعًا.مع ممارسات وتصر 
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 صفقة ترامب
أخضؤر إسؤرائيليا أمريكيؤا  الجهؤود إلنجؤاز تمكؤين الحكومؤة فؤي قطؤاع غؤزة تلقؤت ضؤوءً  إنوقال التقرير 

دوليؤؤا، تؤؤم تصؤؤويره وكأنؤؤه رفؤؤع للفيتؤؤو األمريكؤؤي اإلسؤؤرائيلي عؤؤن المصؤؤالحة، فؤؤي حؤؤين أنؤؤه فؤؤي الحقيقؤؤة 
ادة سيطرة السلطة على القطاع، وذلؤك للحيلولؤة دون انهيؤاره وانفجؤاره تحؤت وطؤأة المعانؤاة محاولة إلع
سؤؤلطة حمؤؤاس أو علؤؤى األقؤؤل عزلهؤؤا والحتوائهؤؤا لتمهيؤؤد الطريؤؤق أمؤؤام "صؤؤفقة ترامؤؤب"  إلسؤؤقاطالهائلؤؤة، 

كؤؤزًا التؤؤي تتضؤؤمن حؤؤاًل نهائيؤؤًا للقضؤؤية الفلسؤؤطينية مؤؤن المتوقؤؤع أن يحتؤؤل القطؤؤاع محورهؤؤا باعتبؤؤاره مر 
للكيان الفلسطيني الذي يمكن أن يسمى "دولة" وما هو بدولة، وإنما حكم ذاتي يسمى "دولة"، يربط ما 
بؤؤين القطؤؤاع والمعؤؤازل المأهولؤؤة بالسؤؤكان فؤؤي الضؤؤفة، التؤؤي تضؤؤم حاليؤؤًا المنؤؤاطق المصؤؤنفة )أ( و)ب(، 

لدولؤؤة العتيؤؤدة، إذا ويمكؤؤن أن تضؤؤم إليهؤؤا األحيؤؤاء المقدسؤؤية بحيؤؤث تسؤؤمى "القؤؤدس الجديؤؤدة"، عاصؤؤمة ا
َر لهؤؤؤذه "الصؤؤؤفقة" النجؤؤؤاح، ولؤؤؤيس قؤؤؤدرًا أن تؤؤنجح، بؤؤؤل يمكؤؤؤن  اذا تؤؤؤوافرت الشؤؤؤروط الالزمؤؤؤة  إحباطهؤؤؤاُقؤؤدَا

 لذلك.
 

 خطوة للوراء
حمؤاس تراجعؤت خؤالل العؤام الماضؤي خطؤوة إلؤى الؤوراء، حققؤت  إنوقال المصري في تقؤدير الموقؤف 

المسؤتولية عنهؤا، عنؤدما مكنؤت الحكومؤة مؤن تسؤلم الؤوزارات بسببها إنجازًا نسبيًا متقتًا لها عندما رمت 
والمعؤؤابر، ألن هؤؤذه الخطؤؤوة حالؤؤت دون انفجؤؤار شؤؤعبي فؤؤي وجههؤؤا، فهؤؤي السؤؤلطة الحاكمؤؤة فؤؤي القطؤؤاع 
التي لم تستطع )بغض النظر عن األسباب وأنها وثيقة االرتباط بالتآمر ضدها من أطراف عؤدة( رفؤع 

لمالئمؤؤة، حيؤؤث تؤؤدهورت الخؤؤدمات األساسؤؤية، وخصوصؤؤًا الكهربؤؤاء الحصؤؤار وتؤؤأمين الحيؤؤاة المعيشؤؤية ا
حؤؤد ينؤؤذر بؤؤالخطر  إلؤؤىوالمؤؤاء والصؤؤحة والتعلؤؤيم وحريؤؤة الحركؤؤة مؤؤن وإلؤؤى القطؤؤاع، ووصؤؤلت البطالؤؤة 

 الشديد.
جعؤل القطؤاع قاعؤدة لحمايؤة وانطؤالق المقاومؤة السؤتكمال تحريؤر فلسؤطين، بؤل  كما لم تسؤتطع حمؤاس

داة للصؤراع الؤداخلي، ولحمايؤة سؤلطتها أكثؤر مؤا هؤي وسؤيلة للتحريؤر، بؤدليل أصبحت المقاومة وكأنها أ
أن الهدنؤؤة طويلؤؤة األمؤؤد باتؤؤت واقعؤؤًا مسؤؤتمرًا ومطلبؤؤًا. ولؤؤم تقؤؤدم سؤؤلطة "حمؤؤاس" نموذجؤؤًا للسؤؤلطة يحتؤؤرم 
سؤؤيادة القؤؤانون والديمقراطيؤؤة، ويحقؤؤق المشؤؤاركة والتعدديؤؤة والمسؤؤاءلة والشؤؤفافية واحتؤؤرام حقؤؤوق اإلنسؤؤان 

 رياته.وح
ومؤؤع ذلؤؤك، ال يجؤؤب إنكؤؤار أن حمؤؤاس ومعهؤؤا القؤؤوى األخؤؤرى وشؤؤعبنا فؤؤي قطؤؤاع غؤؤزة صؤؤمدت فؤؤي وجؤؤه 
االعتؤؤداءات اإلسؤؤرائيلية المتكؤؤررة، وجعلؤؤت إعؤؤادة احؤؤتالل القطؤؤاع ليسؤؤت نزهؤؤة، إضؤؤافة إلؤؤى أنهؤؤا وفؤؤرت 
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رى والمجتمؤع درجة جيدة من األمن واألمان، وبدأت حملة لمكافحة الفساد، واالنفتاح علؤى القؤوى األخؤ
 المدني وعلى "تيار دحالن"، لدرجة عقد أكثر من اجتماع ألعضاء المجلس التشريعي.

 
 حصار خانق

: لم تتغير المعطيات األساسية خالل هذه الفترة، فال يزال القطاع تحؤت الحصؤار الخؤانق، ولؤم أضاف
دليل أن أحد مبررات تتحقق المصالحة، وأزمة "حماس" لم تجد حاًل، بل تفاقمت من بعض النواحي، ب

الحركؤؤؤة للتخلؤؤؤي عؤؤؤن الحكومؤؤؤة سؤؤؤقطت، وهؤؤؤي أنهؤؤؤا تفعؤؤؤل ذلؤؤؤك لحمايؤؤؤة المشؤؤؤروع الؤؤؤوطني والمقاومؤؤؤة، 
والسؤؤؤتال كيؤؤؤف يمكؤؤؤن تحقيؤؤؤق ذلؤؤؤك مؤؤؤن خؤؤؤالل الشؤؤؤروع فؤؤؤي تمكؤؤؤين حكومؤؤؤة ال تؤؤؤزال ملتزمؤؤؤة بؤؤؤؤ"أوسلو" 

 والتزاماته السياسية واألمنية واالقتصادية.
لى القطاع، وتتحمل المستولية عما يحدث فيه، وال يزال معبر فتح كما ال تزال حماس تسيطر فعليًا ع

مغلقؤًا فؤي معظؤؤم األيؤام. أمؤؤا الحكومؤة فلؤؤم تؤدفع رواتؤؤب أو سؤلفًا للمؤؤوظفين، حتؤى المؤؤدنيين مؤنهم الؤؤذين 
وظفتهم "حماس". على حمؤاس أن تؤدرك أن الجمؤع مؤا بؤين المقاومؤة وسؤلطة أوسؤلو مسؤتحيل، وعليهؤا 

 عليها أن تسعى لتغيير السلطة حتى تصبح سلطة مقاومة أو مجاورة للمقاومة.االختيار بينهما أو 
وذكر المصري في تقدير الموقف انه كان على "حماس" أن تصرا على أن يتضؤمن اتفؤاق المصؤالحة 

وطنيؤؤة جديؤؤدة، وعلؤؤى تجسؤؤيد شؤؤراكة حقيقيؤؤة فؤؤي متسسؤؤات السؤؤلطة، الدولؤؤة  اسؤؤتراتيجيةلالتفؤؤاق علؤؤى 
 والمنظمة.
ل، لم يحقق اتفاق المصالحة الوحدة، بل هو أشؤبه مؤا يكؤون بؤإدارة لالنقسؤام، ولؤم يتغيؤر هؤذا في المقاب

الواقع رغم اجتماع الفصائل الذي عقد في شهر تشرين الثؤاني الماضؤي فؤي محاولؤة إلنقؤاذ المصؤالحة 
دس، ونقؤل المتعثرة ورغم الزيارة الثانية للوفد المصري للقطاع، ورغم القؤرارات األمريكيؤة بخصؤوص القؤ

السفارة، و"األونروا"، ومكتب المنظمة، والمساعدات األمريكية للسلطة، وما يدل عليه ذلك من الشروع 
األمريكي اإلسؤرائيلي فؤي تطبيؤق "صؤفقة ترامؤب"، قبؤل طرحهؤا، التؤي تشؤير الؤدالئل إلؤى أنهؤا ال تهؤدف 

علؤى الفلسؤطينيين. وهؤو  للتوصل إلى تسوية، حتى ولو غير متوازنة، بل إلؤى فؤرض الحؤل اإلسؤرائيلي
قؤؤادرة علؤؤى مواجهؤؤة التحؤؤديات والمخؤؤاطر  اسؤؤتراتيجيةمؤؤا كؤؤان يوجؤؤب اإلسؤؤراع فؤؤي وحؤؤدتهم علؤؤى أسؤؤاس 

 التي تهدد القضية الفلسطينية وتوظيف الفرص المتاحة.
وبداًل من ذلك، ُعَقَد المجلس المركؤزي للمنظمؤة مؤن دون مشؤاركة حركتؤي حمؤاس والجهؤاد اإلسؤالمي، 

لحضؤؤؤؤورها أو حرصؤؤؤؤها علؤؤؤؤى المشؤؤؤؤاركة أفضؤؤؤؤل أو أقؤؤؤؤل سؤؤؤؤوءًا مؤؤؤؤن عؤؤؤؤدم الؤؤؤؤدعوة أو  مؤؤؤؤع أن السؤؤؤؤعي
المقاطعؤؤة، واتخؤؤذت اللجنؤؤة التنفيذيؤؤة قؤؤرارًا بعقؤؤد المجلؤؤس الؤؤوطني بجلسؤؤة عاديؤؤة فؤؤي الثالثؤؤين مؤؤن شؤؤهر 
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نيسان القادم، أي من دون مشاركتهما، األمر الذي إذا نفذ سيعتبر ضربة كبيرة لجهود المصالحة مؤن 
 يس االنقسام إن لم تتَد إلى ما هو أسوأ.شأنها تكر 

"إن صفقة ترامب يجري تنفيذها سواء اذا طرحت أو لم تطرح، وإن قطؤاع غؤزة  وختم المصري بالقول:
؛ ألن الضؤؤفة وخصوصؤؤًا القؤؤدس إطؤؤارهكمؤؤا مخطؤؤط لؤؤه هؤؤو مركؤؤز الكيؤؤان الفلسؤؤطيني الؤؤذي سؤؤيقام فؤؤي 

كبؤؤؤؤرى. فؤؤؤؤي حؤؤؤؤين أن الجؤؤؤؤزرة التؤؤؤؤي سؤؤؤؤتقدم ال إسؤؤؤؤرائيل إقامؤؤؤؤةسؤؤؤؤيتم ابؤؤؤؤتالع وضؤؤؤؤم معظمهؤؤؤؤا السؤؤؤؤتكمال 
للفلسؤؤطينيين، االعتؤؤراف بدولؤؤة فلسؤؤطينية ذات سؤؤيادة معنويؤؤة وفؤؤق اختؤؤراع نتنيؤؤاهو، وسؤؤالم اقتصؤؤادي، 

 ومشاريع كبرى ستركز في معظمها على قطاع غزة.
سؤؤواء بفؤؤرض العقوبؤؤات أو عقؤؤد المجلؤؤس  أحاديؤؤةالوحؤؤدة الوطنيؤؤة واتخؤؤاذ خطؤؤوات  إنجؤؤازواكؤؤد أن عؤؤدم 

 صفقة ترامب. إنجاحعلى قطاع غزة، يساعد على  االنفراديةني، أو االستمرار بالسيطرة الوط
 11/3/2018، الشرق، الدوحة

 
 الوصاية على المسجد األقصى وتأثير االتفاقيات .17

 مازن الجعبري 
أثؤؤؤارت األحؤؤؤداث فؤؤؤي القؤؤؤدس خؤؤؤالل يوليو/تمؤؤؤوز العؤؤؤام الماضؤؤؤي، التؤؤؤي تلؤؤؤت مقتؤؤؤل جنؤؤؤديين مؤؤؤن قؤؤؤوات 

أحد أبواب المسجد األقصى، وما تبعها مؤن إغؤالق للمسؤجد وتفريغؤه مؤن مؤوظفي دائؤرة  االحتالل على
األوقؤؤؤؤاف األردنيؤؤؤؤة، وحؤؤؤؤراك الشؤؤؤؤارع الفلسؤؤؤؤطيني فؤؤؤؤؤي القؤؤؤؤدس مؤؤؤؤن خؤؤؤؤالل أداء الصؤؤؤؤلوات واالعتصؤؤؤؤؤام 
والتظؤؤاهر، ممؤؤا أدى فؤؤي النهايؤؤة إلؤؤى تراجؤؤع الحكومؤؤة اإلسؤؤرائيلية عؤؤن إجراءاتهؤؤا األمنيؤؤة علؤؤى أبؤؤواب 

 دا من القضايا وأبرزها حقيقة الوصاية األردنية على المسجد األقصى.المسجد؛ عد
فهل هناك عالقة بين السياسات اإلسرائيلية والممارسات اليومية على األرض وبين االتفاقيات المبرمة 
بؤؤين الحكومؤؤة اإلسؤؤرائيلية والجانؤؤب األردنؤؤي والتفاهمؤؤات األردنيؤؤة الفلسؤؤطينية فؤؤي سؤؤياق الوصؤؤاية علؤؤى 

المقدسؤؤؤة فؤؤؤي المدينؤؤؤة المقدسؤؤؤةا لفهؤؤؤم ذلؤؤؤك كؤؤؤان ال بؤؤؤد لنؤؤؤا مؤؤؤن دراسؤؤؤة بعؤؤؤض أهؤؤؤم االتفاقيؤؤؤات األمؤؤؤاكن 
المتعلقؤؤة بالمسؤؤجد األقصؤؤى ومحاولؤؤة تفسؤؤير الممارسؤؤات اإلسؤؤرائيلية فؤؤي ضؤؤوئها، للخؤؤروج باسؤؤتدالالت 
ا صحيحة تساعدنا في فهم الوصاية األردنية فؤي اتفؤاق وادي عربؤة، وأبعؤاده القانونيؤة التؤي تؤنعكس إمؤ

 سلبا أو إيجابا على واقع السيطرة اإلسرائيلية على المسجد األقصى.
تشؤؤرين  أكتؤؤوبر/ 26لقؤؤد تضؤؤمنت المؤؤادة التاسؤؤعة مؤؤن معاهؤؤدة السؤؤالم األردنيؤؤة اإلسؤؤرائيلية الموقعؤؤة فؤؤي 

 بخصوص األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية ما يلي: 1994األول 
 دخول لألماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية.سيمنح كل طرف للطرف اآلخر حرية ال - 1
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وبهؤؤؤذا الخصؤؤؤوص وبمؤؤؤا يتماشؤؤؤى مؤؤؤع إعؤؤؤالن واشؤؤؤنطن، تحتؤؤؤرم إسؤؤؤرائيل الؤؤؤدور الحؤؤؤالي الخؤؤؤاص  - 2
للمملكة األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس، وعنؤد انعقؤاد مفاوضؤات الوضؤع 

 ألردني التاريخي في هذه األماكن.النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور ا
سيقوم الطرفان بالعمل معًا لتعزيز حوار األديان بين األديان التوحيدية الثالثة بهؤدف بنؤاء تفؤاهم  - 3

 (.2013ديني والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم )وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
سية لهذه الوصاية ال ُبد من البحث والتقصي بشأن اتفاقية وفي محاولة لفهم المدلوالت القانونية والسيا

 في وادي عربة. 1994اإلسرائيلية التي وقعت في عام -السالم األردنية
 

 تحليل الدور األردني: -أواًل: اتفاقية وادي عربة 
تثيؤؤر اتفاقيؤؤة وادي عربؤؤة العديؤؤد مؤؤن التسؤؤاؤالت حؤؤول طبيعؤؤة الؤؤدور األردنؤؤي الؤؤذي تضؤؤمنته بنؤؤود هؤؤذه 

التفاقيؤة بخصؤوص المقدسؤات فؤؤي مدينؤة القؤدس ومنهؤؤا المسؤجد األقصؤى، ومؤؤا نؤوع الوصؤاية األردنيؤؤة ا
التؤؤي قؤؤد تنبثؤؤق عؤؤن مثؤؤل هؤؤذه االتفاقيؤؤة، حيؤؤؤث إن هؤؤذه االتفاقيؤؤة لؤؤم تتضؤؤمن تفاصؤؤيل واضؤؤحة حؤؤؤول 
الصؤؤالحيات التؤؤي يمتلكهؤؤا األردن بهؤؤذا الخصؤؤوص، ويالحؤؤظ أن العبؤؤارات واأللفؤؤاظ التؤؤي تضؤؤمنها هؤؤذا 

التفاق بخصوص الوصاية والرعاية األردنية للمقدسات ومنهؤا المسؤجد األقصؤى تأخؤذ صؤفة المجاملؤة ا
المعنويؤؤؤة لؤؤؤألردن أكثؤؤؤر ممؤؤؤا تحملؤؤؤه مؤؤؤن مبؤؤؤادئ قانونيؤؤؤة ملموسؤؤؤة توضؤؤؤح صؤؤؤالحيات األردن فؤؤؤي هؤؤؤذه 

 المقدسات.
 1994لموقعؤؤة فؤؤي فقؤؤد تحؤؤدث البنؤؤد األول مؤؤن المؤؤادة التاسؤؤعة فؤؤي معاهؤؤدة السؤؤالم األردنيؤؤة اإلسؤؤرائيلية ا

فؤي مؤا يعؤرف باتفاقيؤة وادي عربؤؤة عؤن سؤماح كؤل طؤرف للطؤؤرف اآلخؤر بحريؤة الؤدخول لألمؤؤاكن ذات 
األهمية الدينية والتاريخية أي أنا الطرف األردني يتمتع هو ومواطنوه بحرية الدخول لألمؤاكن الدينيؤة، 

مؤؤاكن ذات األهميؤؤة الدينيؤؤة وفؤؤي المقابؤؤل فؤؤإنا الطؤؤرف اإلسؤؤرائيلي يتمتؤؤع هؤؤو نفسؤؤه بحريؤؤة الؤؤدخول لأل
والتاريخية التي تخص الطرف األردني؛ فهل يشمل ذلك )حريؤة الوصؤول اإلسؤرائيلية( لألمؤاكن الدينيؤة 
التي تخضع للوصاية األردنية قبل التوقيع على هذه االتفاقيؤة ومنهؤا المسؤجد األقصؤىا هؤذه أول ثغؤرة 

 تثير الجدل ضمن بنود هذه االتفاقية.
ني مؤؤؤن المؤؤؤادة التاسؤؤؤعة فإنؤؤؤه يتضؤؤؤمن احتؤؤؤرام إسؤؤؤرائيل الؤؤؤدور الحؤؤؤالي الخؤؤؤاص بالمملكؤؤؤة أمؤؤؤا البنؤؤؤد الثؤؤؤا

األردنية الهاشمية في األمؤاكن اإلسؤالمية المقدسؤة فؤي القؤدس، وبؤالطبع هؤذا يشؤمل المسؤجد األقصؤى، 
فهؤؤل احتؤؤرام إسؤؤرائيل لهؤؤذا الؤؤدور يتضؤؤمن بالضؤؤرورة الحفؤؤاظ علؤؤى صؤؤالحيات تضؤؤمنها هؤؤذا الؤؤدور كمؤؤا 

، أم أنؤؤؤه قؤؤؤد يتضؤؤؤمن انتؤؤؤزاع قسؤؤؤم مؤؤؤن هؤؤؤذه الصؤؤؤالحيات مثؤؤؤل الؤؤؤتحكم فؤؤؤي أبؤؤؤواب 1967عؤؤؤام كؤؤؤان فؤؤؤي 
 المسجد األقصى بالرغم من احترام هذا الدور، فما مفهوم احترام الدور المقصودا
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وفي ظل تزايد األطماع اإلسرائيلية فؤي المسؤجد األقصؤى المبؤارك وتزايؤد االعتؤداءات اإلسؤرائيلية عليؤه 
د فعؤؤل جماهيريؤؤة غاضؤؤبة فؤؤي السؤؤاحة الفلسؤؤطينية، ارتؤؤأت اإلدارة األميركيؤؤة بضؤؤغط ومؤؤا تبعؤؤه مؤؤن ردو 

 24إسؤؤرائيلي عمؤؤل اتفؤؤاق فرعؤؤي حؤؤول المسؤؤجد األقصؤؤى بؤؤين إسؤؤرائيل واألردن برعايؤؤة أميركيؤؤة بتؤؤاريخ 
 ، تضمن هذه البنود المعلنة:2015أكتوبر/تشرين األول 

ورد فؤؤي اتفاقيؤؤة السؤؤالم بؤؤين الطؤؤرفين، و"الؤؤدور أن تحتؤؤرم "إسؤؤرائيل" "الؤؤدور الخؤؤاص" لؤؤألردن كمؤؤا  -1
 التاريخي للملك عبد هللا الثاني".

"إسرائيل" ستستمر في تطبيق "سياستها الثابتة في ما يخص العبادة الدينية"، في المسجد األقصى  -2
 بما فيها الحقيقة األساسية بأن "المسلمين هم من يصلون" وبأن "غير المسلمين هم من يزورون".

 "إسرائيل" ترفض تقسيم المسجد األقصى، وترفض "أي محاولة" للقول بغير ذلك. -3
"إسؤرائيل" ترحؤؤب بالتنسؤيق المتزايؤؤد بؤين السؤؤلطات اإلسؤؤرائيلية وإدارة األوقؤاف، بمؤؤا فؤي ذلؤؤك "التأكؤؤد  -4

 .من أن الزوار والعبااد يبدون االنضباط ويحترمون قداسة المكان انطالقًا من مستوليات كلٍا منهم"
 24موافقة رئؤيس الؤوزراء بنيؤامين نتنيؤاهو علؤى اقتؤراح األردن "بتؤوفير" تغطيؤة مصؤورة علؤى مؤدار  -5

ساعة لكل المواقع داخل المسجد األقصى، مما يوفر سجاًل "شاماًل وشؤفافًا" لمؤا يحصؤل فيؤه، وهؤذا قؤد 
 (.2، ص2015يثبط كل من يحاول تشويه قداسة المكان" )متسسة القدس الدولية، 

لرغم من أن هذا االتفؤاق الؤذي تؤم برعايؤة وزيؤر الخارجيؤة األميركؤي السؤابق جؤون كيؤري أكؤد احتؤرام وبا
إسرائيل للدور األردني، إال أنه أكد على حق غير المسلمين بما يشمل اليهود بزيارة المسؤجد األقصؤى 

الؤؤدور المبؤؤارك، وهؤؤذا تطؤؤور خطيؤؤر يتكؤؤد أن الغمؤؤوض فؤؤي اتفؤؤاق وادي عربؤؤة كؤؤان تمهيؤؤدا إلضؤؤعاف 
األردني في المسجد األقصى المبؤارك مؤن خؤالل تحويؤل زيؤارة اليهؤود لألقصؤى إلؤى حؤق مشؤروع، بعؤد 

 أن كان غير واضح في اتفاق وادي عربة.
المتأمؤل فؤي البنؤد األول مؤن المؤادة التاسؤعة يؤرى أنؤه يتعلؤق بحريؤة الؤدخول لألمؤاكن الدينيؤة والتاريخيؤؤة 

بالتالي فإن ملحق هذه االتفاقيؤة المعلؤن عنؤه فؤي أكتوبر/تشؤرين وهذا لم يستثن فيه أي من الطرفين، و 
يفصل ويفسر البند األول من اتفاق وادي عربة على أسؤاس أن اليهؤود لهؤم حؤق مكتسؤب  2015األول 

في زيارة المسجد األقصى، وبهذه الطريقة تم توظيؤف الغمؤوض فؤي هؤذا البنؤد لتحقيؤق إنجؤاز مهؤم فؤي 
 ئيلية على المسجد األقصى.مسيرة إحكام السيطرة اإلسرا

من قبل وزير الخارجية األميركي ولم يكتب هذا االتفاق الملحق  2015وأعلن هذا االتفاق الفرعي عام 
أو يوقع وهذا يقربه إلى صيغة مبادرة أميركية أكثر من كونه اتفاقا معلنا، وهذا يعيدنا إلى البند الثاني 

نؤؤرى أنؤؤه تؤؤم اسؤؤتخدام مصؤؤطلح الؤؤدور الحؤؤالي الخؤؤاص  مؤؤن المؤؤادة التاسؤؤعة فؤؤي اتفؤؤاق وادي عربؤؤة؛ إذ
بالمملكؤؤة األردنيؤؤة الهاشؤؤمية، والؤؤذي يخؤؤص المقدسؤؤات الدينيؤؤة والتاريخيؤؤة بمؤؤا يشؤؤمل المسؤؤجد األقصؤؤى 
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المبارك، وبالتالي فإن مصادقة األردن علؤى مصؤطلح الؤدور الحؤالي يلغؤي حقؤه القؤانوني فؤي المطالبؤة 
هؤؤا قبؤؤل الؤؤدور الحؤؤالي الؤؤذي يتمتؤؤع بؤؤه، مؤؤع أنؤؤه مؤؤن المعلؤؤوم بؤؤأي صؤؤالحيات أو منجؤؤزات كؤؤان يتمتؤؤع ب

التراجع الذي حصل في الدور األردني في المسجد األقصى مقارنة بفترة مؤا بعؤد احؤتالل القؤدس وفتؤرة 
 ما قبل التوقيع على اتفاقية وادي عربة وما تحتويه من بنود حول المقدسات، ومنها المسجد األقصى.

 
 الملك عبد هللا: -ازن ثانيًا: اتفاقية أبو م

الملؤؤك عبؤؤد هللا حؤؤول الوصؤؤاية األردنيؤؤة علؤؤى المقدسؤؤات فؤؤي القؤؤدس -جؤؤاء فؤؤي مقدمؤؤة اتفؤؤاق أبؤؤو مؤؤازن 
"أن رعايؤؤؤؤة المملكؤؤؤؤة األردنيؤؤؤؤؤة  2013مؤؤؤؤؤارس/آذار  31والمسؤؤؤؤجد األقصؤؤؤؤى الموقؤؤؤؤع فؤؤؤؤؤي عمؤؤؤؤان بتؤؤؤؤاريخ 

لمقدسات اإلسؤالمية وصؤيانة الهاشمية المستمرة لألماكن المقدسة تجعله أقدر على العمل للدفاع عن ا
 (2013 ،المسجد األقصى". )الموقع الرسمي لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين

وتضؤمن البنؤؤد األول مؤن المؤؤادة الثانيؤة فؤؤي هؤذه االتفاقيؤؤة أن الوصؤاية األردنيؤؤة علؤى األمؤؤاكن المقدسؤؤة 
المحافظؤؤة عليهؤؤا وتأكيؤؤد الهويؤؤة فؤؤي القؤؤدس تهؤؤدف إلؤؤى احتؤؤرام المكانؤؤة الدينيؤؤة للمقدسؤؤات فؤؤي القؤؤدس و 

اإلسالمية الصحيحة، واحترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي، بما يشمل متابعة 
مصالح األماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمؤات الدوليؤة المختصؤة واإلشؤراف 

 راتها وفقا لقوانين المملكة األردنية الهاشمية.على متسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدا
أمؤؤا البنؤؤد الثالؤؤث مؤؤن المؤؤادة الثانيؤؤة فيؤؤنص علؤؤى اعتؤؤراف منظمؤؤة التحريؤؤر الفلسؤؤطينية والسؤؤلطة الوطنيؤؤة 

 الفلسطينية بدور ملك المملكة األردنية الهاشمية المبين، وتلتزمان باحترامه.
د الهبا  أفاد "بأنا بنود هذا االتفؤاق ليسؤت جديؤدة وفي تعليق لوزير األوقاف الفلسطيني السابق محمو 

ولؤؤم تنشؤؤي واقعؤؤا جديؤؤدا، وإنمؤؤا جؤؤاءت لتأكيؤؤد واقؤؤع قؤؤائم بالفعؤؤل وهؤؤو اإلشؤؤراف األردنؤؤي علؤؤى األمؤؤاكن 
 (2015المقدسة في مدينة القدس". )الشرق األوسط، 

ن الوصؤؤؤاية إن هؤؤذا التصؤؤريح يبؤؤدو كأنؤؤؤه يصؤؤف مؤؤا هؤؤؤو قؤؤائم فعؤؤال علؤؤى األرض، كمؤؤؤا أنؤؤه ال ينكؤؤر أ
األردنية لها دور إيجابي في تأجيل الهيمنة اإلسؤرائيلية الكاملؤة علؤى المسؤجد األقصؤى. إال أن المتتبؤع 
للتغيؤرات التؤؤي طؤؤرأت علؤؤى الؤدور األردنؤؤي فؤؤي رعايؤؤة المقدسؤؤات فؤي القؤؤدس، ومنهؤؤا المسؤؤجد األقصؤؤى، 

ون إسؤؤرائيل صؤؤاحبة السؤؤلطة وفؤؤي تعليؤؤق الهبؤؤا  علؤؤى االتفاقيؤؤة يتكؤؤد أنهؤؤا "لؤؤن تغيؤؤر الوضؤؤع القؤؤائم لكؤؤ
عمليؤؤا علؤؤى المقدسؤؤات واألقصؤؤى، وسيقتصؤؤر دور األوقؤؤاف اإلسؤؤالمية علؤؤى رعايؤؤة األقصؤؤى وتنظيفؤؤه 

 (، وهذا التصريح يثير تساؤلين:2015وترتيبه وإدارته" )الشرق األوسط، 
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 29: مؤؤؤا دامؤؤؤت السؤؤؤلطة الفلسؤؤؤطينية حصؤؤؤلت علؤؤؤى صؤؤؤفة دولؤؤؤة مراقؤؤؤب وغيؤؤؤر عضؤؤؤو بتؤؤؤاريخ أولهمدددا
فؤؤي األمؤؤم المتحؤؤدة لمؤؤاذا اسؤؤتبعد الؤؤدور الفلسؤؤطيني كليؤؤا، وتؤؤم تغييبؤؤه عنؤؤد  2012/تشؤؤرين الثؤؤاني نوفمبر

 التوقيع على االتفاقية األردنية الفلسطينية لحماية المسجد األقصىا
: لماذا أبدى الطرف األردني قبوله الضمني بتغييؤر الوضؤع القؤائم، وتحويؤل "زيؤارة" اليهؤود إلؤى ثانيهما

 قترح آلية رقابية كانت محل رفض أردني متتاٍل وال تحقق أي ضماناتاحق مكتسب، وا
هذان الستاالن يشيران إلى وجود قصور في هذا االتفاق تخلى فيؤه الؤرئيس الفلسؤطيني محمؤود عبؤاس 
عؤؤؤؤن أي دور محتمؤؤؤؤل للسؤؤؤؤلطة الفلسؤؤؤؤطينية ومنظمؤؤؤؤة التحريؤؤؤؤر فؤؤؤؤي المسؤؤؤؤجد األقصؤؤؤؤى، فؤؤؤؤرغم أنؤؤؤؤه مؤؤؤؤن 

ية ومنظمؤؤة التحريؤؤر لؤؤن تتمكنؤؤا مؤؤن فؤؤرض أي نفؤؤوذ لهمؤؤا فؤؤي المسؤؤجد المعؤؤروف أنا السؤؤلطة الفلسؤؤطين
األقصؤؤؤى، فإنؤؤؤه بإمكانهمؤؤؤا المطالبؤؤؤة بؤؤؤدور رقؤؤؤابي فلسؤؤؤطيني ذي أبعؤؤؤاد سياسؤؤؤية يمكنؤؤؤه الضؤؤؤغط علؤؤؤى 
المسؤؤؤتوى الؤؤؤدولي باتجؤؤؤاه وقؤؤؤف االنتهاكؤؤؤات اإلسؤؤؤرائيلية واالقتحامؤؤؤات للمسؤؤؤجد األقصؤؤؤى، وتسؤؤؤتمد هؤؤؤذه 

منظمؤؤة التحريؤؤر هؤؤي الممثؤؤل الشؤؤرعي والوحيؤؤد للشؤؤعب الفلسؤؤطيني مؤؤن المطالبؤؤة التؤؤي لؤؤم تؤؤتم مؤؤن كؤؤون 
 ناحية، وحصول السلطة الفلسطينية على عضوية مراقب في األمم المتحدة من ناحية أخرى.

 
 خالصة

يالحظ المتتبع لسياسة كل من الحكومؤة األردنيؤة والسؤلطة الفلسؤطينية فؤي إدارة الصؤراع حؤول المسؤجد 
منسجمة ومتناسقة مع التوجهات والضؤغوط األميركيؤة، لكونهؤا تخؤدم سياسؤة األقصى أن هذه السياسة 

تقديم تنازالت للجانب اإلسرائيلي مقابل محافظة إسرائيل على امتيازات شكلية للجانب األردنؤي، ودون 
 أن يجني الجانب الفلسطيني فائدة ملموسة.

الجؤانبين األردنؤي واإلسؤرائيلي،  الوصاية األردنية على المسؤجد األقصؤى شؤكلية حسؤب االتفاقيؤات بؤين
فؤؤي حؤؤين اسؤؤتطاعت إسؤؤرائيل تقلؤؤيص الرعايؤؤة األردنيؤؤة مؤؤن خؤؤالل تقييؤؤد صؤؤالحيات مديريؤؤة األوقؤؤاف 
اإلسؤؤالمية واقتصؤؤارها علؤؤى األمؤؤور اإلداريؤؤة ومرجعيتهؤؤا قائؤؤد شؤؤرطة االحؤؤتالل بكؤؤل مؤؤا يتعلؤؤق بؤؤأمور 

 المسجد األقصى المبارك.
 10/3/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مغالطات "آيباك" .18

 جيمس زغبي
أنؤؤؤت تحتؤؤؤاج ألن تهيؤؤؤي نفسؤؤؤك لصؤؤؤدمة لغويؤؤؤة قبؤؤؤل أن تسؤؤؤتمع إلؤؤؤى الخطؤؤؤب التؤؤؤي ألقيؤؤؤت فؤؤؤي المؤؤؤتتمر 
السؤنوي للجنؤؤة الشؤؤتون العامؤؤة األميركيؤؤة اإلسؤؤرائيلية )آيبؤاك( الؤؤذي يمثؤؤل جماعؤؤات الضؤؤغط اإلسؤؤرائيلية 
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كلمؤؤات ومفؤؤردات قؤؤد تتخيؤؤل للوهلؤؤة  فؤؤي الواليؤؤات المتحؤؤدة. وسؤؤوف يسؤؤتخدم الخطبؤؤاء واحؤؤدًا تلؤؤو اآلخؤؤر
األولؤؤى أنؤؤك قؤؤادر علؤؤى فهمهؤؤا، إال أنهؤؤم سيسؤؤتخدمونها بطؤؤرق وأسؤؤاليب ملتويؤؤة بحيؤؤث يشؤؤواهوا معانيهؤؤا 
للدرجؤؤة التؤؤي تشؤؤعر معهؤؤا بؤؤالتقزز والغضؤؤب. وخؤؤالل يؤؤوم االفتتؤؤاح، علؤؤى سؤؤبيل المثؤؤال، عبؤؤث كؤؤل مؤؤن 

السؤؤؤؤابقة لواليؤؤؤؤة ميتشؤؤؤؤيجن جينيفؤؤؤؤر  راطيؤؤؤؤة"الؤؤؤؤرئيس الجديؤؤؤؤد للجنؤؤؤؤة "مؤؤؤؤورت فريؤؤؤؤدمان" والحاكمؤؤؤؤة "الديمق
جرانهولم، بكلمة "تقدمي" وأشبعوها تحريفًا. وبدافع من نتؤائج اسؤتطالعات الؤرأي األخيؤرة التؤي أظهؤرت 
أن إسؤؤؤرائيل فقؤؤؤدت الؤؤؤدعم فؤؤؤي أوسؤؤؤاط األميؤؤؤركيين اليسؤؤؤاريين، ناشؤؤؤد "فريؤؤؤدمان" التقؤؤؤدميين األميؤؤؤركيين 

ل مقنع". وقالت جرانهولم في تعقيبها على هذه النقطة بأنها، باالعتراف بأن "الخطاب التقدمي إلسرائي
وباعتبارها "إمرأة تقدمية" فإنها تدعم إسرائيل ألنها "الدولة التؤي تقؤدم خؤدمات الرعايؤة الصؤحية الشؤاملة 

 لمواطنيها، وتحمي حقوق المرأة وحقوق المثليين. إنها بحق تمثل فردوس التقدمية"!.
ان المتحؤدثان عؤن سؤبق عمؤد وإصؤرار فيتعلؤق بالحقيقؤة القائمؤة مؤن أن هؤذا وأما الشيء الذي أغفله هذ

"الفؤؤؤردوس" قؤؤؤؤد تحؤؤؤؤول إلؤؤؤؤى دولؤؤؤؤة تمؤؤؤؤارس التمييؤؤؤؤز العنصؤؤؤؤري "اآلبارتيؤؤؤؤد" وتحتؤؤؤؤل أراضؤؤؤؤي الفلسؤؤؤؤطينيين 
وتقمعهؤؤؤم وتنكؤؤؤر علؤؤؤيهم حقؤؤؤوقهم كلهؤؤؤا. وهؤؤؤي التؤؤؤي صؤؤؤادرت أراضؤؤؤيهم حتؤؤؤى أصؤؤؤبحت حيؤؤؤاتهم اليوميؤؤؤة 

صؤر األمؤر علؤى هؤذا التزييؤف للحقؤائق، ومؤع اتجؤاه الحكومؤة اإلسؤرائيلية جحيمًا على األرض. ولؤم يقت
أكثؤؤؤر نحؤؤؤو اليمؤؤؤين، فلقؤؤؤد غرقؤؤؤت فؤؤؤي الفسؤؤؤاد وحظؤؤؤرت الحريؤؤؤات الدينيؤؤؤة. ولؤؤؤم يعؤؤؤد مؤؤؤن المعقؤؤؤول نعؤؤؤت 

 اإلسرائيليين بأنهم "تقدميون" ألن هذه الكلمة تعني شيئًا آخر ال عالقة له بإسرائيل.
ما سؤمعت وصؤف السؤفيرة األميركيؤة فؤي األمؤم المتحؤدة "نيكؤي هيلؤي" ولقد ُأصبت بالصدمة أيضؤًا عنؤد

للمنظمة الدولية بأنهؤا أصؤبحت تمؤارس "البلطجؤة ضؤد إسؤرائيل" بؤدعوى أن دول العؤالم مؤا فتئؤت تتقؤدم 
بمشاريع قرارات إلدانة الممارسؤات اإلسؤرائيلية فؤي األراضؤي المحتلؤة. ومؤرة أخؤرى تسؤقط الحقيقؤة علؤى 

لمتحؤؤدة ليسؤؤت هؤؤي التؤؤي تمؤؤارس البلطجؤؤة علؤؤى إسؤؤرائيل، بؤؤل إن إسؤؤرائيل هؤؤي التؤؤي رأسؤؤها ألن األمؤؤم ا
تمؤؤارس البلطجؤؤة علؤؤى الفلسؤؤطينيين عؤؤن طريؤؤق انتهؤؤاك القؤؤوانين واالتفاقيؤؤات الدوليؤؤة. ونظؤؤرًا ألن األمؤؤم 
المتحدة هي الكيان الذي أسس دولة إسؤرائيل، وهؤي التؤي وضؤعت شؤروط "السؤالم العؤادل والؤدائم" فلقؤد 

قؤؤرًا للشؤؤكاوى مؤؤن السؤؤلوكيات الشؤؤاذة إلسؤؤرائيل. وال يمكؤؤن أن نعتبؤؤر احتكؤؤام الفلسؤؤطينيين للكيؤؤان بقيؤؤت م
 الذي يضم دول العالم نوعًا من البلطجة، بل إنه الطريق المناسب للمطالبة بحقوقهم.

ولقؤؤؤد تطلؤؤؤب األمؤؤؤر مؤؤؤن خطبؤؤؤاء "آيبؤؤؤاك" أن يسؤؤؤتخدموا مؤؤؤا هؤؤؤو أكثؤؤؤر مؤؤؤن الوقاحؤؤؤة التؤؤؤي انطؤؤؤوى عليهؤؤؤا 
لألمؤؤؤؤم المتحؤؤؤدة بالبلطجؤؤؤؤة طالمؤؤؤا أن اللؤؤؤؤوبي اإلسؤؤؤؤرائيلي كؤؤؤان يعتمؤؤؤؤد دائمؤؤؤًا علؤؤؤؤى الكؤؤؤؤونجرس  اتهؤؤؤامهم

األميركي لبلطجة الفلسؤطينيين باعتمؤاد مشؤاريع القؤوانين القمعيؤة والمذلؤة بحقهؤم. وكؤان ال يتوقؤف عؤن 
 تسؤؤليح إسؤؤرائيل وإعطائهؤؤا شؤؤيكًا علؤؤى بيؤؤاض حتؤؤى تسؤؤتخدم كؤؤل هؤؤذه اإلمكانيؤؤات فؤؤي انتهؤؤاك الحقؤؤوق 

 المشروعة للفلسطينيين.
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وكانؤؤت هنؤؤاك بعؤؤد ذلؤؤك سلسؤؤلة ال نهايؤؤة لهؤؤا مؤؤن محادثؤؤات السؤؤالم ومشؤؤروع الؤؤدولتين، وكانؤؤت كلهؤؤا ال 
تحمل أي معنى له عالقة بالحقيقة والواقع. ولم يعد االئتالف الحكومي في إسؤرائيل يتيؤد مشؤروع حؤل 

ا يزعمؤون قبؤولهم بؤذلك الحؤل ولكؤن وفؤق الدولتين منذ بضؤع سؤنوات بؤالرغم مؤن أن اإلسؤرائيليين ال زالؤو 
 شروط تجعل تحقيقه مستحياًل.

ويقول اإلسرائيليون إنهؤم يريؤدون "مفاوضؤات مؤن دون شؤروط مسؤبقة تؤتدي إلؤى قيؤام دولتؤين"، ولكؤنهم 
وضؤؤعوا ألنفسؤؤهم شؤؤروطًا مثؤؤل اإلبقؤؤاء علؤؤى حركؤؤة االسؤؤتيطان وإسؤؤقاط حؤؤق النؤؤازحين فؤؤي العؤؤودة إلؤؤى 

على تسوية تتعلق بمدينة القدس، واسؤتمرار سؤيطرة إسؤرائيل علؤى وادي نهؤر  وطنهم ومن دون االتفاق
األردن، وعلؤؤى معؤؤابر الؤؤدخول والخؤؤروج علؤؤى طؤؤول الحؤؤدود. واآلن، وبعؤؤد عقؤؤدين مؤؤن انتخؤؤاب نتنيؤؤاهو 
للمؤؤؤرة األولؤؤؤى، ارتفؤؤؤع عؤؤؤدد المسؤؤؤتوطنين أربؤؤؤع مؤؤؤرات مؤؤؤع اسؤؤؤتمرار زحؤؤؤف المسؤؤؤتوطنات فؤؤؤي األراضؤؤؤي 

ضؤؤح أن قبؤؤول إسؤؤرائيل بحؤؤل الؤؤدولتين لؤؤيس إال طريقؤؤة تكتيكيؤؤة لتغطيؤؤة غزوهؤؤا المحتلؤؤة. وبؤؤات مؤؤن الوا
 ألرض فلسطين كلها وعدم االلتفات الحتجاجات الشعب الفلسطيني.

وفؤؤي مواجهؤؤة هؤؤذه الحقؤؤائق، كؤؤان مؤؤن بؤؤاب الهؤؤزل أن يعلؤؤن الؤؤرئيس الجديؤؤد لمؤؤتتمر "آيبؤؤاك" عؤؤن دعؤؤم 
ل للتحقيؤق ألنؤه اصؤطدم بالفشؤل الفلسؤطيني. إال منظمته لحل الدولتين وزعمه أن هذا الهدف غيؤر قابؤ

أن أعضاء حكومؤة االئؤتالف فؤي إسؤرائيل ال يشؤعرون بعؤد اآلن بالحاجؤة لورقؤة التؤوت إلخفؤاء نوايؤاهم 
 الحقيقية.

وتواصلت لغة قلب المفاهيم رأسًا على عقب في متتمر "آيباك" من خالل الفتتين كتبت على إحداهما 
الصؤؤؤحافة فؤؤؤي إسؤؤؤرائيل". وكانؤؤؤت فوقهؤؤؤا الفتؤؤؤة أخؤؤؤرى وردت فيهؤؤؤا العبؤؤؤارة  عبؤؤؤارة "حريؤؤؤة التعبيؤؤؤر وحريؤؤؤة

التالية: "هذه الجلسة مغلقة أمام الصحافة". وال شك أن هذا التناقض غني عن التعريؤ . وإذا لؤم تكؤن 
هؤؤذه المؤؤزاعم كافيؤؤة لتشؤؤويا العقؤؤل، فلقؤؤد كانؤؤت هنؤؤاك مؤؤزاعم أخؤؤرى تتحؤؤدث عؤؤن "الجؤؤيا اإلسؤؤرائيلي 

جؤؤة لمواجهؤؤة األخبؤؤار الملفقؤؤة التؤؤي ينشؤؤرها الفسؤؤطينيون حؤؤول جؤؤيا احؤؤتالل والعنؤؤف األخالقؤؤي"، والحا
 الذي يمارسه ضد األطفال الفلسطينيين.

ولحسؤؤن الحؤؤظ، فؤؤإن القصؤؤة لؤؤم تنتؤؤَه عنؤؤد هؤؤذا الحؤؤد ألن اسؤؤتطالعات الؤؤرأي تؤؤوحي بتحؤؤرك جديؤؤد فؤؤي 
أن "الجمهؤوريين" بمؤن فؤيهم أوساط الؤرأي العؤام حؤول الموقؤف مؤن إسؤرائيل والفلسؤطينيين. وبؤالرغم مؤن 

المحؤؤؤافظين الجؤؤؤدد مؤؤؤا زالؤؤؤوا فؤؤؤي صؤؤؤف إسؤؤؤرائيل، إال أن "الؤؤؤديمقراطيين" أصؤؤؤبحوا منقسؤؤؤمين حؤؤؤول هؤؤؤذا 
 الموضوع. وال شك أن السجال القاتل بين الحقيقة والنفاق سوف يتواصل في متتمر "آيباك". 
 11/3/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
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 " في واشنطن!باك" تتحول فرعًا لد"مركز ليكودآي" .19
 مسغاف أوري 
 منظمة أيباك تسبب الضرر إلسرائيل، وقد حان الوقت لنقول هذا باللغتين العبرية واإلنجليزية.

بأنهؤؤا لؤؤوبي متيؤؤد إلسؤؤرائيل، لكنهؤؤا تتصؤؤرف حاليؤؤا، كلؤؤوبي متيؤؤد  1951تعؤؤرف أيبؤؤاك نفسؤؤها منؤؤذ العؤؤام 
ه كجماعؤات ضؤغط فؤي خدمؤة بنيؤامين لنتنياهو، إنهم يتماشون مع الرئيس دونالد ترامب، ويعملون مع

نتنياهو. وبما أن نتنياهو أعلن، أخيرا، الحرب علؤى إسؤرائيل ومتسسؤاتها، لؤم يعؤد  أيبؤاك  لؤوبي متيؤدا 
 إلسرائيل، بل يعمل كلوبي معاد إلسرائيل.

مؤؤا تؤؤم تنظيمؤؤه لنتنيؤؤاهو مؤؤتخرًا لؤؤيس زيؤؤارة سياسؤؤية لواشؤؤنطن، وإنمؤؤا حفؤؤل أقنعؤؤة. ولؤؤيس مؤؤن المسؤؤتغرب 
 ه به كما يتعلق الغريق بطوق النجاة.تعلاق

لقؤؤد حؤؤول عؤؤرض نتنيؤؤاهو مؤؤتتمر أيبؤؤاك السؤؤنوي إلؤؤى مركؤؤز لحؤؤزب الليكؤؤود، ولكؤؤن فؤؤي مركؤؤز مؤؤتتمرات 
واشؤؤؤنطن بؤؤؤدال مؤؤؤن حديقؤؤؤة المعؤؤؤارض فؤؤؤي تؤؤؤل أبيؤؤؤب. ال يوجؤؤؤد فؤؤؤرق جؤؤؤوهري اال أن اللبؤؤؤاس كؤؤؤان أكثؤؤؤر 

ا، إيران نفسها منذ تسع سنوات، واآلالف ترتيبا. المسرحيات ذاتها على المنصة، واألحابيل ذاتها تحته
من المتيدين أنفسهم بين الحضور، يقفون المرة تلو األخرى علؤى أقؤدامهم ويهللؤون للملؤك العؤاري. إذا 
كؤؤان نؤؤواب  أيبؤؤاك  يسؤؤتمتعون بالكسؤؤل أمؤؤام نتنيؤؤاهو مؤؤرة فؤؤي السؤؤنة فهنيئؤؤا لهؤؤم، شؤؤريطة أن ال يقنعؤؤوا 

 أنفسهم بأنهم يساعدون بذلك إسرائيل.
نهم يسؤببون لهؤا الضؤرر، ويسؤتهزئون بنؤا أيضؤا. الرسؤالة التؤي ينقلونهؤا حؤادة وواضؤحة: نحؤن ال نهؤتم إ

بالهراء من مثل: التحقيقات والفساد والرشوة واالعتقاالت وشهود الدولة. نحن نتؤرك لكؤم هؤذا االنشؤغال 
 الهامشي، أبلغونا عندما ينتهي ذلك.

فؤي إسؤرائيل، وهؤم يؤدعمونها مؤن مسؤافة آمنؤة، يتبرعؤون،  رجال  أيباك، كما نعرف جميعًا، ال يعيشون 
يؤؤؤزورون، يرسؤؤؤلون األوالد واألحفؤؤؤاد فؤؤؤي رحؤؤؤالت صؤؤؤهيونية متسؤؤؤارعة. مؤؤؤن وجهؤؤؤة نظؤؤؤرهم هؤؤؤم يحبؤؤؤون 

 إسرائيل. يجب عدم الشك في صحة مشاعرهم.
ولكؤؤن علؤؤى المسؤؤتوى السياسؤؤي، فؤؤإن المحبؤؤة غيؤؤر المشؤؤروطة هؤؤي ليسؤؤت محبؤؤة حقيقيؤؤة. وهنؤؤا تؤؤنعكس 

المحمؤؤل برجؤؤال الحكومؤؤة  -ار. فؤؤي القاعؤؤدة، يعكؤؤس القطؤؤار الجؤؤوي السؤؤنوي إلؤؤى مؤؤتتمر  أيبؤؤاك  األدو 
الدونيؤؤؤة اإلسؤؤؤرائيلية بالدرجؤؤؤة  -والمعارضؤؤؤة، والمسؤؤؤتولين الكبؤؤؤار المتقاعؤؤؤدين والصؤؤؤحافيين المتحمسؤؤؤين 

 األولى.
دما يصؤعد رئؤيس هكذا تبدو وتتصرف مقاطعة الكانتونات، وليست الدولؤة المسؤتقلة والواثقؤة. ولكؤن عنؤ

وزراء، يواجه وضعا قانونيا وعاما، كوضع نتنياهو، إلى مقدمة المسرح وكأنه ال يحدث شيء، ويخرج 
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رجؤؤال  أيبؤؤاك عؤؤن أطؤؤوارهم كالمعتؤؤاد، فؤؤإنهم يوضؤؤحون عمليؤؤا، أنؤؤه بالنسؤؤبة لهؤؤم ال توجؤؤد أهميؤؤة ألفعؤؤال 
 الغريب هذاا.رئيس الوزراء اإلسرائيلي. فمهما فعل، سيصفقون له. أي نوع من الحب 

وهنا أذكار بموجز لرجال أيباك : نتنياهو مشبوه بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في ثؤالث قضؤايا فسؤاد. 
كبؤؤار المقؤؤربين منؤؤه مشؤؤبوهون فؤؤي قضؤؤية الغواصؤؤات، التؤؤي تتمحؤؤور حؤؤول السمسؤؤرة واخؤؤتالس أمؤؤوال 

أيضؤا، فؤي قضؤية بيؤزك. األمن اإلسرائيلي. وتواجه زوجته الئحؤة اتهؤام فؤي قضؤية الهؤدايا، ومشؤبوهة، 
وتم استجوابهما بالتوازي حتى ال ينسقان الروايات، وتم تجنيد ثالثة من المقؤربين منهمؤا كشؤهود دولؤة. 
هذه ممارسات شائعة في التحقيق مع المنظمات اإلجرامية. وابنهما، العاطل عن العمل والذي يحظؤى 

مؤؤن المتعريؤؤات، ويتحؤؤدث بلغؤؤة  بالحراسؤؤة علؤؤى حسؤؤاب الجمهؤؤور، ضؤؤبط فؤؤي عؤؤاره وهؤؤو يتلقؤؤى خؤؤدمات
مشؤؤؤينة عؤؤؤن المؤؤؤرأة بوجؤؤؤه عؤؤؤام وصؤؤؤديقته السؤؤؤابقة علؤؤؤى وجؤؤؤه الخصؤؤؤوص. ألؤؤؤم تصؤؤؤل هؤؤؤذه األنبؤؤؤاء إلؤؤؤى 

 واشنطنا.
وعؤؤؤالوة علؤؤؤى ذلؤؤؤك، شؤؤؤن رئؤؤؤيس الؤؤؤوزراء وأسؤؤؤرته حربؤؤؤًا شؤؤؤاملة ضؤؤؤد متسسؤؤؤات الدولؤؤؤة، لؤؤؤم يعؤؤؤد العؤؤؤرب 

ومؤؤن حولؤه سؤلطة القؤانون وممثليهؤؤا: واليسؤاريون والصؤحافيون فقؤط هؤؤم األعؤداء، اآلن يتحؤدى نتنيؤاهو 
 ضباط الشرطة، المحققين والقضاة والنيابة العامة.

لقؤد قامؤت القائمؤة بأعمالؤه بشؤؤكل دائؤم، الؤوزيرة ميؤري ريغؤف، بمقارنؤؤة حؤراس البوابؤة القؤانونيين بحؤؤراس 
ئيل ال الملك أحشفيرو ، الذين تآمروا على قتله وحكم عليهم باإلعدام. هالو  أيبؤاك : مؤن يحؤب إسؤرا

 يمكنه دعم نتنياهو بعد اآلن، من يدعم نتنياهو ال يحب إسرائيل. هذا بسيط للغاية.
 هآرت  

 11/3/2018 ،الدستور، عّمان
 
 فساد نتنياهو يقّويه .41

 أسعد تلحمي
يحتؤؤار اإلعالميؤؤون اإلسؤؤرائيليون، خصوصؤؤًا أولئؤؤك المتؤؤابعين منؤؤذ سؤؤنوات كثيؤؤرة الشؤؤتون الحزبيؤؤة، فؤؤي 

يليين من زعيمهم في العقد األخير، بنيامين نتنياهو، الغارق منذ أكثر من عام في قراءة موقف اإلسرائ
تحقيقؤؤات بوليسؤؤية فؤؤي ملفؤؤات فسؤؤاد مؤؤالي، فمؤؤن جهؤؤة يكؤؤاد أكثؤؤر مؤؤن نصؤؤفهم يصؤؤدق، روايؤؤة الشؤؤرطة 
والشهود الذين قدموا إفادات تدين نتنياهو، ومن جهة أخرى ترتفع شعبية نتنياهو وحزبه "ليكود" لتتوقع 

 ستطالعات بأنهما باقيان في سدة الحكم بال منافس.اال
لبضؤؤؤعة أيؤؤؤام سؤؤؤاد االعتقؤؤؤاد بؤؤؤأن الملؤؤؤف األخيؤؤؤر، القؤؤؤائم علؤؤؤى عالقؤؤؤات "هؤؤؤات وخؤؤؤذ"، أي رشؤؤؤوة )بؤؤؤين 
نتنيؤاهو، ورجؤؤل أعمؤؤال يملؤؤك شؤؤركة اتصؤؤال ضؤؤخمة وموقعؤؤًا إخباريؤؤًا رائؤؤدًا علؤؤى شؤؤبكة اإلنترنؤؤت( يغلؤؤق 



 
 
 
 

 

 32 ص             4580 العدد:             3/11/2018 حداأل التاريخ: 

                                    

اعة عمره السياسي تتسارع وما عليه سوى إعداد حقائبه للرحيل جميع النوافذ أمام نتنياهو وأن دقات س
إلؤؤى بيتؤؤه أو إلؤؤى السؤؤجن.. لكؤؤن، لبضؤؤعة أيؤؤام فقؤؤط. إذ جؤؤاء االسؤؤتطالع األخيؤؤر ليبؤؤيان أنؤؤه لؤؤو جؤؤرت 

 االنتخابات اليوم لحقق "ليكود" أفضل نتائجه في السنوات العشر األخيرة.
وا السؤؤجال حولهؤؤا وغلبؤؤت فؤؤي قؤؤراءتهم الحيؤؤرة إذ لؤؤم تمؤؤايزت قؤؤراءات المعلقؤؤين لهؤؤذه "الظؤؤاهرة"، وواصؤؤل

يشؤؤهدوا مثلهؤؤا مؤؤن قبؤؤل. قبؤؤل عقؤؤود أربعؤؤة أو خمسؤؤة حؤؤوكم وزراء وشخصؤؤيات نافؤؤذة علؤؤى تهؤؤم أخؤؤف 
بكثيؤؤر مؤؤن تلؤؤك الموجهؤؤة لنتنيؤؤاهو. وفقؤؤط قبؤؤل عشؤؤر سؤؤنوات لؤؤم تصؤؤبر السؤؤاحة السياسؤؤية علؤؤى رئؤؤيس 

العام بالفساد وأطاحت به عن كرسيه حتى قبل أن  الحكومة السابق إيهود أولمرت ودانته ومعها الرأي
 ترسله المحكمة إلى السجن وتسدل الستار على حياته السياسية.

لم يؤتثر السؤيل المتؤدفق مؤن المقؤاالت الالذعؤة والمدينؤة إلؤى نتنيؤاهو علؤى شؤعبيته فؤي أوسؤاط اليمؤين، 
فائقؤة، إلؤى شؤن هجؤوم مضؤاد طؤاول وتحديدًا في حزبه "ليكود"، ما دفع به، مسؤتغاًل قدراتؤه الخطابيؤة ال

سؤؤلطات تطبيؤؤق الحكؤؤم، علؤؤى رأسؤؤها الشؤؤرطة، فؤؤي محاولؤؤة إلقنؤؤاع أوسؤؤاطه بؤؤأن الشؤؤرطة، متؤؤآمرًة مؤؤع 
 وسائل اإلعالم واليسار، تعمل على إسقاط حكم اليمين.

 ويأخذ ناخبو "ليكود" هذا الكالم منزاًل، وهم المعروفون بوفائهم لزعيمهم، وليس صؤدفًة أنؤه خؤالل نحؤو
نصف قرن تزعمن الحزب أربع شخصيات فقط. إنهم يتماهون مع نتنياهو حتى إن أيقنت نسبة كبيؤرة 
منهم أن الشبهات ضده لها أساسها المتؤين، وكؤأنهم يقولؤون إنؤه بؤالرغم مؤن الفسؤاد فإننؤا نريؤد أن يبقؤى 

 نتنياهو قائدًا لهذه الدولة لسنوات كثيرة أخرى.
محاولؤؤة لفهؤؤم كنؤؤه هؤؤذا التعؤؤاطف الشؤؤعبي مؤؤع نتنيؤؤاهو، إلؤؤى  لجؤؤأت صؤؤحيفة "يؤؤديعوت أحرونؤؤوت"، فؤؤي

أخصائي الطب النفسي الباحث المرموق في "الدماغ اإلسؤرائيلي" البروفيسؤور يؤورام يوفيؤل. فؤذهب فؤي 
تحليله إلى أن اإلسرائيليين معروفون بأن ال حدود لديهم، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة فؤي العؤالم التؤي 

تريؤؤد أن ترسؤؤمها، "وعنؤؤدما يؤؤرى اإلسؤؤرائيليون حؤؤدودًا يشؤؤرعون فؤؤي التفكيؤؤر كيؤؤف لؤؤم ترسؤؤم حؤؤدودها وال 
يمكن توسيعها وكيف يمكن اجتيازها. اسألوا كؤل مؤن لؤم يحالفؤه الحؤظ ودخؤل فؤي صؤراع مسؤلح معنؤا". 
من هنا يستنتج أن اإلسرائيلي ال يعرف بعد أين تنتهي عالقة "ساعدني أساعدك"، وال يعرف أين تمر 

مؤؤا هؤؤو مسؤؤموح بؤؤين األصؤؤدقاء وبؤؤين مؤؤا هؤؤو فسؤؤاد جنؤؤائي ألصؤؤحاب النفؤؤوذ والمؤؤال، وان  الحؤؤدود بؤؤين
"سؤؤلطة القؤؤانون" ال تعنؤؤي اإلسؤؤرائيلي العؤؤادي وهؤؤذا مؤؤا يعرفؤؤه نتنيؤؤاهو ويعؤؤزف علؤؤى وتؤؤره. ويضؤؤيف أن 
اإلسرائيليين بطبعهم متعودون على المراوغة في المنطقة الرمادية بين المسموح والمحظور، ويحاولون 

 سيع حدود المسموح والتخلص بسرعة ممن يحاول اإلمساك بهم، وفي هذا نتنياهو يشبههم.تو 
مع ذلك، ثمة قناعة لدى كثيرين بأن نتنياهو لن ينجح في تمويؤه أعضؤاء حزبؤه لوقؤت طويؤل، وأنؤه ال 
بؤؤد مؤؤن أن يؤؤأتي "صؤؤندوق الشؤؤرور" الؤؤذي سؤؤيفتحه "شؤؤاهد الملؤؤك" المستشؤؤار اإلعالمؤؤي السؤؤابق لعائلؤؤة 
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اهو نير حيفتس بإدانات دامغة، فالحديث هو عن "ابن بيت" يعرف التفاصيل الصغيرة عن سلوك نتني
الزوجين نتنياهو ووزراء آخرين الذين يخشون هم أيضًا ممؤن اعتبؤروه فؤي السؤابق "اسؤتوديو تسؤجيالت 
متنقؤؤؤل"، علؤؤؤى خلفيؤؤؤة قيامؤؤؤه بتسؤؤؤجيل صؤؤؤوتي أو بالفيؤؤؤديو لكؤؤؤل صؤؤؤغيرة وكبيؤؤؤرة، فيفؤؤؤاجئهم بتسؤؤؤجيالت 
تؤؤؤدينهم. حيفؤؤؤتس كشؤؤؤاهد ملؤؤؤك، هؤؤؤو "الصؤؤؤيد الكبيؤؤؤر" الؤؤؤذي التقطتؤؤؤه الشؤؤؤرطة فؤؤؤي شؤؤؤباكها، وهؤؤؤو األمؤؤؤل 

 األخير لها بإدانة نتنياهو، حتى إن احتاج األمر بضعة أشهر أخرى.
 11/3/2018 ،الحياة، لندن
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