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: حماس ستكون أخطر وأكثر استعداد  .1  في الحرب القادمةا  مركز أبحاث األمن القومي 

رأى الجنرال اإلسرائيلّي في االحتياط غابي سيبوني إّنه في  من زهير أندراوس: -"رأي اليوم"-الناصرة
وأخطر مّما سبق أيًضا، ذلك أّن نتائج جولة القتال القادمة ستكون حماس مستعّدًة أكثر مّما سبق، 

، واستخالص التنظيم لعبرها باتت معروفة جًدا 2014الحرب األخيرة ضّد قطاع غّزة، صيف العام 
في أساليب عملها في كّل مواجهٍة جديدٍة، ُمضيًفا في الوقت عينه أّن هذه المعلومة يجب أْن تؤخذ 

سرائيلّي الذي وضعته تل أبيب في المواجهة األخيرة مع بالحسبان عند التقدير فيما إذا كان الهدف اإل
 حماس، تأسيس ردع طويل األمد في مواجهة التنظيم، قد تحقق فعاًل.

سيبوني، الذي كان قائد وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرّية )أمان(، ويعمل اليوم باحًثا 
إلى أّنه من الواضح اليوم أّن  النظر ( لفتINSSكبيًرا في مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي )

التنظيم مستّعد جيًدا للمواجهة القادمة، ُيرمم ويبني من جديد، وبشكٍل حثيٍث، قّوته وبناه التحتّية 
والعسكرّية، في حين أّنه من المتوقع أال ُتغّير حماس بشكٍل دراماتيكيٍّ عقيدتها القتالية صوب 

أنها تعمل جاهدة على تحسينها وتقويتها من خالل استيعاب وتطبيق المواجهة القادمة، ولكن ُنقّدر 
حيز  2014العبر التي استفادتها منذ دخول وقف إطالق النار الذي أنهى الحرب في صيف العام 

التنفيذ. ورأى أيًضا أّنه من المفترض استمرار التنظيم في حفر األنفاق في محاولة إلنزال المفاجأة 
 بهدف تدفيعها ثمًنا باهًظا، على حّد تعبيره. بإسرائيل مّرًة أخرى 

وشّدّد على أّن جيش االحتالل ُيواِجه عّدًوا يعمل من داخل مناطق آهلٍة مدنّيٍة غير مشاركة، مع 
إطالق ناٍر مائل المسار على مناطق مدنية في إسرائيل، مشيًرا إلى أّن تل أبيب تشهد في السنوات 

تي هي ليست دواًل، مثل حزب هللا وحماس، إْذ أّنهما تزيدان القدرات األخيرة زيادة قّوة المنظّمات ال
 النارّية المائلة المسار في جميع المعايير: بالكمية والمدى والقدرة على الدمار والدّقة الشديدة.

وبحسبه، فإّن تطورات هذا التهديد ُتحّتم على الجيش اإلسرائيلي أْن ُيطّور رًدا مناسًبا لحالة تنشب 
ال ُيمّكن الجيش  االستراتيجيجولة مواجهة عنيفة، مع اإلدراك أّن وضع الدولة العبرّية  فيها

 اإلسرائيلّي من إحراز تغييٍر عميٍق ُيبطل التهديد كليًّا ومع عدم وجود حلٍّ سياسيٍّ للصراع.
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لردع من وبرأيه، فإّن الرّد العسكرّي يجب أْن يكون مبنًيا على عنصرين أساسيين: األّول هو بناء ا
جديٍد، خالًفا لذلك الذي انهار مع نشوب الحرب، وهكذا يّتم تأخير المواجهة القادمة سنين، ويتم 
إحراز هذا العنصر بضربٍة قويٍة ُتسدد للعدو وتتركه يواجه مسارات إعادة بناء طويلة. والعنصر 

واجهة الُمحتملة، ولفت الثاني هو مضاءلة مّدة القتال ومقدار الضرر الذي سيصيب إسرائيل أثناء المُ 
إلى أّنه يّتم إحراز هذا العنصر بمداورة سريعة وقوية في مناطق إطالق النار مع استعمال نار 
موجهة على مصادر تهديد العدو، وفي النهاية أيًضا القدرات الدفاعية السلبية والفعاّلة، لتحسين 

 القدرات على التحّمل وا عادة البناء السريع للجبهة المدنية.
وتطّرق الباحث إلى أّن نشاط الجيش اإلسرائيلّي في ميداني القتال الشمالّي والجنوبّي ُيوجب القتال 
في مناطق مزدحمٍة، في استعمال النار وفي الحاجة إلى مداورة في هذه المناطق، وُيحّتم هذا بناء 

، مع مضاءلة األضرار تصوٍر نظريٍّ مالئٍم ُيمّكن الجيش اإلسرائيلي من توجيه ضربٍة قاصمٍة للعدو
 التي ستلحق بغير المشاركين في القتال.

وبحسب سيبوني، فإّن إحدى الوسائل التي ُتمّكن من هذا التفريق هي إجالء السكان غير المشاركين 
في القتال عن منطقة القتال، وبهذا يّقل عدد المدنيين غير المشاركين في القتال الذين سُيصابون، 

ة حرب لبنان الثانية بيّنت أّن الجيش اإلسرائيلّي يعمل بطريقة ذات ثالث مراحل: مشيًرا إلى أّن تجرب
األولى تهاَجم، مع وجود السكان، أهداف هي تهديد حقيقي مباشر لمواطني الدولة، وفي الثانية ُيطلب 

واسعان إلى السكان في منطقة القتال أْن يرحلوا لحماية أنفسهم، وفي الثالثة فقط ُيجرى هجوم ومداورة 
 إلى داخل المنطقة.

ولفت أيًضا إلى أّن موافقة حكومة لبنان على إقامة مواقع عسكرية داخل محيٍط مدنيٍّ يجب أْن 
تضيء مصباًحا احمر لدى المجتمع الدولّي، وينبغي تحميلها المسؤولية حكومة لبنان، وعليها أْن 

 عارك لحمايتهم، على حّد تعبيره.تتحقق من أّن المواطنين غير المشاركين بعيدون عن منطقة الم
 11/3/2018، رأي اليوم، لندن

 
 فلسطيني ُيشه ِّر بقيادات الدول العربية قياديعباس يهدد بمساءلة أي  .2

محمود عباس، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة  السلطة الفلسطينيةثمن رئيس : القدس
ية من مريكار القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األباعتب ترامبي دونالد مريكإلعالن الرئيس األ

تل أبيب إلى القدس، وكذلك اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام 
على الموقف  عباس وأكد ، كموقف ثابت للدول العربية.20/2/2018مجلس األمن الدولي يوم 

داخلية للدول العربية، أو اإلساءة إليها، مشددًا على عدم الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون ال
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جواز المس أو التشهير بأي من قيادات الدول العربية، مؤكدا أن قيام أي من أعضاء القيادة 
 الفلسطينية بذلك، سوف ُيعرضه للمساءلة تحت بند المس باألمن القومي العربي والفلسطيني.

 11/3/2018، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 جريمة "صفقة القرن "شعث: الطرح األمريكي لتوطين الالجئين ضمن  .3
أكد الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعالقات الدولية، أن  :رام هللا

مة جري"يعد  "صفقة القرن "ي لتوطين الالجئين الفلسطينيين في إطار ما يعرف بـ مريكالطرح األ
لم تنتظر أكذوبة ". وقال في تصريحات أوردتها اإلذاعة الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية "حقيقية

 ."ي ومشروع )الرئيس دونالد( ترامب قبل أن يعلن عنهمريكالقرن ورفضت الدور األ
وأضاف شعث أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد من تصريحاته التي طالب فيها 

استكمال مشروعه االستيطاني "ونقل مكاتبها إلى األردن  "األونروا"قليص إضافي للدعم المقدم لـ بت
نهاء قضية الالجئين وحقهم في العودة . وأكد المسؤول الفلسطيني أن حق الالجئين "في فلسطين، وا 

ستعماري، تقف في وجه مشروع نتنياهو اال"، وشدد على أن فلسطين "ال يمكن ألحد تجاوزه"بالعودة 
 ."ويدعمها في ذلك القانون الدولي

 12/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل بتعم د "إعدام" عمير شحادة في الضفة الغربية تتهم"الخارجية الفلسطينية"  .4
 19الشاب عمير شحادة ) "إعدام"رام هللا: اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات االحتالل بتعمد 

ة عوريف، التابعة لمدينة نابلس، الذي سقط خالل مواجهات مع جنود االحتالل عاما(، من بلد
تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد "وقالت في بيان لها إنها  .اندلعت مساء أول من أمس السبت

االحتاللي، واستخدام قوات االحتالل الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، بهدف القتل 
وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة  ."سبق إصرار وتعمدالمباشر، وعن 

سرعة توثيق هذه الجريمة "عن هذا التصعيد، وطالبت المنظمات الحقوقية واإلنسانية المختصة بـ 
 ."النكراء، لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة

  12/3/2018القدس العربي، لندن، 
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 المالكي يزور تشيلي ويبحث مع رئيستها القضية الفلسطينية .5
التقى أمس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رئيسة تشيلي، ميشيل باتشيليت، في قصر 

وأفاد بيان وزعته الخارجية  الرئاسة المونيدا. في بداية جولة تقوده إلى األرجنتين وكولومبيا.
ى باتشيليت شكر الرئيس عباس، على دعم بالدها لحقوق الشعب الفلسطينية بأن المالكي نقل إل

الفلسطيني والتصويت لمصلحة فلسطين في المحافل الدولية، كما وضعها في صورة المستجدات. 
دعمها حل الدولتين بوصفه "، وجددت "ثابت"وأكدت باتشليت ان موقف تشيلي تجاه قضية فلسطين 

 ."الحل األجدر لتحقيق السالم
  12/3/2018لندن،  الحياة،

 
 ادعيس يستلم ملفات األمالك الوقفية بالقدس من األرشيف العثماني .6

استلم وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ملفات تتعلق باألمالك : القدس المحتلة
الوقفية في القدس من األرشيف العثماني، من قبل مدير عام أوقاف بيت لحم جمال أبو طيور، التي 

وشدد الطرفان على  استلمها بدوره خالل زيارته األخيرة لمقر األرشيف العثماني في اسطنبول.
ضرورة توثيق تاريخنا الفلسطيني، والعربي، والمحافظة عليه لبقائنا على أرضنا، وللدفاع عن 
عروبتنا، في وجه كل محاوالت التزوير التي تمارسها حكومة االحتالل اإلسرائيلي ضد تاريخنا، 

 ومقدساتنا.
 11/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 إلى عملهم بوزارة األشغال موظفا   50يقرر عودة  وزير العمل الفلسطيني .7

موظفا في  50قرر وزير األشغال العامة واإلسكان الدكتور مفيد الحساينة، يوم األحد، إعادة : غزة
إن عودة الموظفين "الحساينة في تصريح صحفي: وقال  المحافظات الجنوبية إلى عملهم في الوزارة.

وبذل كل الجهد لخدمة أبناء ، لعملهم في المحافظات الجنوبية يأتي في إطار التوافق الوطني 50الـ
من معاناة  للتخفيفمشيرا إلى أن الوزارة بكافة طواقمها تواصل العمل على مدار الساعة  ،شعبنا

 ."وآالم شعبنا
 11/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تقرير يحذر عباس من "فخ المصالحة المصرية": تحضير لدحالن .8
كشفت مصادر قيادية في حركة "فتح" فحوى تقرير أعّده رئيس جهاز المخابرات في السلطة : القاهرة

الفلسطينية، ماجد فرج، وقام برفعه للرئيس محمود عباس، بشأن المصالحة الوطنية مع حركة 
األوضاع في قطاع غزة، في ضوء التحركات التي تقوم بها مصر والتي كان  "حماس" ومستقبل

آخرها زيارة وفد أمني من جهاز المخابرات العامة إلى القطاع، التقى عددًا من وزراء حكومة الوفاق، 
 من بينهم وزير الثقافة إيهاب بسيسو، باإلضافة إلى قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد".

التقرير الذي أعّده فرج، حذر الرئيس الفلسطيني من استكمال المصالحة التي وأوضحت المصادر أن 
تتم بوساطة مصرية، واصفًا إياها بـ"فخ ُينصب ألبو مازن"، على حد تعبير المصادر. وأشارت إلى 
أن تحركات الوفد األمني المصري في غزة، بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 

بيل، والعميد عبد الهادي فرج، أثارت شكوكًا عديدة لدى قيادة "فتح" في الضفة. ولفتت اللواء سامح ن
إلى أن كافة التحركات التي تتم من الطرف المصري هدفها في النهاية تهيئة األرض لصالح القيادي 

اإلماراتي، وأن هناك ضغوطًا -المفصول عن "فتح" محمد دحالن، المدعوم من المعسكر المصري 
باس إلجباره على استكمال المصالحة، وفي حال امتناعه سيتم إبرازه من خالل اآللة على ع

اإلعالمية المصرية وكذلك الوسائل التي يدعمها دحالن، كمعرقل للوحدة الداخلية ولجهود رفع 
 المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

بول بمصالحة تنتهي واستطردت المصادر: "هم )الجانب المصري( يضعون أبو مازن بين مطرقة الق
بكمين دحالن، وسندان تشويهه في حال رفض القبول بالمصالحة والتحركات المصرية التي يقودها 
دحالن". وأشارت المصادر إلى أن عباس بدأ يتفّلت من الدور المصري، نحو تعاون أكبر مع ما 

 في وجوده.سمته بالشريك التركي، بعدما تأكد أن النظام المصري بات غير راغب تمامًا 
 12/3/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 تراوح مكانها مع بداية جولة الوفد المصري للمصالحة الثالثة  الفلسطينيةملفات الخالف "القدس العربي":  .9

، أن ملفات الخالف األساسية القائمة "القدس العربي": أكدت مصادر مطلعة لـ "القدس العربي" –غزة 
حكومة التوافق في غزة لم يحدث فيها أي اختراق حقيقي، وأن  "تمكين"بين فتح وحماس حول 

الخالفات بقيت تراوح مكانها، وذلك مع بداية جولة جديدة للوفد األمني المصري الذي عاد إلى 
وحسب المصادر فإن االتصاالت التي أجراها  القطاع، لإلشراف على تنفيذ اتفاق تطبيق المصالحة.

من عشر أيام مضت، حيث انتهت زيارته الثانية لغزة يوم الخميس الوفد المصري على مدار أكثر 
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الحكومة، وتسلم الوزراء  "تمكين"الماضي، لم ينجم عنها أي تقدم يذكر، يقود إلنهاء الخالف حول 
 مهامهم كاملة في غزة.

 12/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 كين الحكومةتم خصوصا  اتفاق المصالحة  بتطبيقاألحمد ينفي تحقيق أي تقدم  .10
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد، تحقيق أي تقدم فيما يتصل بتطبيق : رام هللا

وقال االحمد في  اتفاق المصالحة خاصة تمكين الحكومة وتسلم الوزراء مهامهم في قطاع غزة.
بقيت تراوح  تصريح إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية يوم االحد، إن قضية عمل الحكومة والوزراء
ولفت الى أن  مكانها بل إن مشاكل جديدة ظهرت، رغم وجود الوفد األمني المصري في قطاع غزة.

الوفد المصري الذي عاد اليوم الى غزة سيلتقي نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مؤكدا أن 
استئناف الجهد المطلوب هو التنفيذ الدقيق واألمين لالتفاق الموقع في القاهرة، آمال أن يؤدي 

وبخصوص انعقاد المجلس الوطني، أوضح األحمد أنه لم يتم توجيه دعوة  المصري الى نتائج.
لحماس للحضور الن المجلس سينعقد بتركيبته الحالية وحماس خارج هذه التركيبة نظرا الستمرار 

 االنقسام.
 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لصفقة ترامب المشؤومة تمريررات إنقاذ غزة" هي الزق: "مؤتم .11

قال أمين سر هيئة العمل الوطني، سكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة : القدس
محمود الزق، يوم األحد، إن الدعوة لعقد "مؤتمرات إنقاذ غزة" في اللحظة الراهنة تأتي في سياق 

التي تستهدف شطب هوية شعبنا الوطنية، بالقفز عن حقوقه  ية المشؤومة،مريكتمرير صفقة القرن األ
 المشروعة".

 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الرجوب: فتح تؤمن بأن انعقاد المجلس الوطني وتجديد الشرعيات أمر ملح  وضرورة وطنية .12
يل الرجوب، أن حركة التحرير الوطني أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبر : رام هللا

وقال  الفلسطيني "فتح" تؤمن بأن انعقاد المجلس الوطني وتجديد الشرعيات أمر ملح وضرورة وطنية.
في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "أنه خالل العامين الماضيين حصلت عملية 

ومجموعة من االعتبارات دفعتنا في حركة  مخاض تهدد مشروعنا الوطني ومستقبلنا كقضية وطنية،
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فتح التخاذ قرار استراتيجي بتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني"، مؤكدًا أن تجديد الشرعية 
يجب أن يتم على ثالثة أسس، أواًل: أن الحالة السياسية الحالية تقتضي أن يتم تجديد شرعية النظام 

لضرورة والمصلحة الوطنية تقتضي إعادة النظر في األطر تحت مظلة الرئيس محمود عباس، ثانيًا ا
الموجودة، ثالثًا: أن يتم ذلك عبر جبهة ووحدة وطنية تحقق حالة من اإلجماع على برنامج الدولة 

 والمنظمة.
وتابع الرجوب: "نحن نسعى إلى عمل شراكة مقبولة من العالم، فإذا لم تأِت حماس للمجلس، فنحن 

اتفاق على مخرجات المجلس السياسية التي أقرت في المجلس المركزي،  معنيون أن يكون هناك
 ونحن نسعى لبناء دولة كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية.

 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لحل أزمة االئتالف ثالثةالشروطه حلفاء نتنياهو يرفضون  .13
ل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس )األحد(، في إخضاع فش: نظير مجلي - تل أبيب

رؤســـاء األحـــزاب التـــي تشـــكل ائتالفـــه الحـــاكم لرغبتـــه فـــي تبكيـــر موعـــد االنتخابـــات. ولـــم يتـــرددوا فـــي 
مهاجمته علنًا، واتهامه بأنه يسعى لجر البالد إلى انتخابات غير ضرورية؛ فقط ألن هذا يخدم خطته 

ب من ملفات الفساد التي تالحقه. وقد انفجر االجتمـاع الـذي دعـاهم نتنيـاهو إليـه، ظهـر لمحاولة الهر 
 أمس، قبل أن يعقد، بسبب هذه الخالفات.

وكــان نتنيــاهو قــد دعــاهم إلــى اجتمــاع فــي محاولــة الحتــواء األزمــة الناجمــة عــن رغبتــه هــذه. فعــرض 
 ث إمكانات، هي:عليهم، قبيل االجتماع، عبر وسطاء، أن يختاروا واحدة من ثال

أواًل: االتفــاق علــى تســوية تضــمن إرضــاء األحــزاب الدينيــة، التــي تطالــب بــإقرار فــوري لقــانون إعفــاء 
رضــاء وزيــر الــدفاع، أفيغــدور ليبرمــان،  تالميــذ المــدارس الدينيــة مــن الخدمــة اإللزاميــة فــي الجــيش، وا 

 في الموضوع.الذي يطالب بتغيير مشروع قانون المتدينين ومالءمته لموقف الجيش 
 حتى يوم الخميس المقبل. 2019وثانيًا: أن يصوت جميع الشركاء في االئتالف على موازنة 

ثالثـــًا، وهـــو األهـــم، أن يتعهـــد جميـــع قـــادة األحـــزاب بالبقـــاء فـــي حكومـــة نتنيـــاهو حتـــى نهايـــة دورتهـــا 
ام ضــده فــي ، حتــى لــو جــرى تقــديم الئحــة اتهــ2019القانونيــة، أي فــي شــهر نــوفمبر )تشــرين الثــاني( 

 ملفات الفساد.
وأبلغهم أنهـم فـي حالـة عـدم التوصـل إلـى تفـاهم حـول هـذه النقـاط الـثالث، فإنـه سيسـعى لتبكيـر موعـد 
جرائهــا فــي يونيــو )حزيــران( المقبــل. وتهــدف خطــوة نتنيــاهو هــذه إلــى منــع شــركائه مــن  االنتخابــات وا 
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رطة بمحاكمتــه فــي الملفــين االنســحاب، فــي حــال توجيــه الئحــة اتهــام ضــده، فــي ضــوء توصــيات الشــ
 ."4000الملف "، واالشتباه بحصوله على رشوة في 2000و 1000

وقــد رفــض رؤســاء أحــزاب االئــتالف هــذه اللهجــة االســتعالئية، وراحــوا يهاجمونــه، مباشــرة أو بــالتلميح، 
، نفتـــالي "البيــت اليهـــودي"علــى موقفـــه. وكــان أكثـــرهم حــدة، وزيـــر التعلــيم ورئـــيس حــزب المســـتوطنين 

نتنياهو يجّر البالد نحو انتخابات مبكرة؛ بهـدف تجـاوز أزمـة التحقيقـات بملفـات "ينيت، الذي قال إن ب
ـــا". وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي االئـــتالف الحكـــومي، أمـــس، إن حزبـــي "الفســـاد التـــي يخضـــع لهـــا  "كلن

 ينسقان بينهما ولن يسمحا لنتنياهو بإجراء االنتخابات في هذا الظرف.  "البيت اليهودي"و
وأوضح مصدر آخر في االئتالف، أن كل شركاء االئـتالف لـيس لـديهم مصـلحة فـي إجـراء انتخابـات 

 عضو كنيست.  119األمر يعني نتنياهو ضد "عاجلة؛ ألنها تخدم نتنياهو فقط. وقال المصدر: 
 12/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 ومي نتنياهو يتوصل التفاق مع الحزبين المتدينين في االئتالف الحك .14

اتفـق رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية، بنيـامين نتنيـاهو، مـع نائـب وزيـر الصـحة، يعكـوب : محمود مجادلـة
ليتسـمان، خـالل اجتمـاع ثنــائي جمـع بينهمـا، مســاء األحـد، أن تـتم المصـادقة علــى قـانون التجنيـد فــي 

هيدية أمام الهيئة العامة اللجنة الوزارية للتشريع، يوم اإلثنين، على أن يتم بعد ذلك تمريره في قراءة تم
. غيـــر أن كـــل ذلـــك 2019للكنيســـت، دون إجـــراء أي تعـــديالت، وذلـــك قبـــل المصـــادقة علـــى ميزانيـــة 

وتضـمن اتفـاق نتنيـاهو ليتسـمان، التـزام  اإلسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمـان. دفاعيعتمد على موافقة وزيـر الـ
ت االئــتالف الحكــومي خــالل الــدورة الحكومــة بالمصــادقة علــى القــانون بعــد إجــراء تفاهمــات مــع مركبــا

ونقــل موقــع "واال" اإلســرائيلي عــن مصــادر فــي الليكــود تصــريحاتهم، التــي أعقبــت  الصــيفية للكنيســت.
اجتماع نتنيـاهو ليتسـمان، أن هنـاك بـوادر تسـوية مـع أحـزاب "الحريـديم" فـي إطـار مسـاع لحـل األزمـة 

ليبرمـان، سـيوافق علـى التـزام الحكومـة بتمريـر االئتالفية، ولكن ال يـزال مـن غيـر الواضـح مـا إذا كـان 
 مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، دون أن يدفع نحو تفكيك الحكومة.

 11/3/2018، 48عرب 
 

 والمنافسة على رئاسة الحكومة حزبيعلون يعلن نيته تأسيس  .15
وزيـــر األمـــن الســـابق،  نأ، االحـــد رام هللا: نشـــرت صـــحيفة "يســـرائيل هيـــوم"، فـــي عـــددها الصـــادر يـــوم

موشـــيه يعلـــون أعلـــن عـــن تأســـيس بنيـــة تحتيـــة لحـــزب جديـــد، وقـــال إنـــه ســـيعلن قريبـــا قائمـــة مرشـــحيه 
 للكنيست.
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ـــوزراء فـــي  ـــى رئاســـة ال ـــد، وســـأنافس عل ـــة لحـــزب جدي ـــدأت فـــي تأســـيس البنيـــة التحتي وقـــال يعلـــون: "ب
 اعدتي في تأسيس الحزب".االنتخابات القادمة. أناشدكم االنضمام إلى حملة جمع التبرعات ومس

وأشــار يعلــون إلــى التحقيقــات ضــد رئــيس الــوزراء، عنــدما قــال: "أنــتم تعرفــوني، لقــد وثقــتم بــي لســنوات 
عديــدة فــي طليعــة العمــل األمنــي والسياســي، مــن خــدمتي كجنــدي وحتــى رئاســة األركــان، دائًمــا كنــت 

عازمة ومسؤولة، قيادة تضع مصلحة على رأس القوة. ثقوا بأني سأقود قيادة مستقيمة، نظيفة األيدي، 
 الدولة أمام ناظريها، وليست المصالح الشخصية".

 11/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 على مشاريع ذات طابع استراتيجي "الصينية الهيمنة"أحزاب تطالب نتنياهو بوقف  أربعة .16
الشـــريك فـــي  "ةيهـــدوت هتـــورا "تـــل أبيـــب: توجـــه قـــادة أربعـــة أحـــزاب يهوديـــة فـــي إســـرائيل، بينهـــا حـــزب 

االئتالف الحكومي، بطلب إلـى رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، أن يجـري بحثـًا معمقـًا حـول مـا سـموه 
. وطرحـــوا هـــذا الموضـــوع للبحـــث فـــي لجنــــة "هيمنـــة الصـــين علـــى أهـــم مشـــاريع البنـــاء االســــتراتيجي"

 الخارجية واألمن البرلمانية، كي يلزموا الحكومة ببحثه.
، وعــوفر شــيالح حــزب "يهــودوت هتــوراة"اب األربعــة، وهــم: أوري مــاكليف حــزب وقــد وقــع قــادة األحــز 

، "ميرتس"، وميخال روزين، "المعسكر الصهيوني"فيربين من كتلة  -، وأييلت نحمياس "يوجد مستقبل"
سياســـات إســـرائيل فـــي موضـــوع ضـــلوع جهـــات صـــينية فـــي المجـــاالت "علـــى الطلـــب المقـــدم بعنـــوان: 

. وبسبب المداوالت الجارية حول الميزانية، لم يجر بعـد تحديـد موعـد إلجـراء "االستراتيجية في إسرائيل
هــذه المــداوالت، ولكــن مــن الواضــح أن القضــية باتــت حساســة بشــكل غيــر مســبوق، ويبــدو أن النــواب 
يســتندون فــي ذلــك إلــى تقــارير اســتخبارية أيضــًا تشــير إلــى وجــود خطــر أمنــي واســتراتيجي تســببه كثــرة 

 ة في عدد من أركان االقتصاد اإلسرائيلي. النشاطات الصيني
 12/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 مجلس األمن وتدرس سحب ترشيحها عضويةتفقد األمل في  "إسرائيل" .17

تــل أبيــب: توقعــت مصــادر دبلوماســية فــي تــل أبيــب، أمــس األحــد، بــأن تتخلــى إســرائيل عــن محاولتهــا 
أن فقــدت األمــل فــي تحقيــق ذلــك خــالل العـــام الحصــول علــى مقعــد فــي مجلــس األمــن الــدولي، بعـــد 

 الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية، وبذلك لم يعد انتخابها واقعيا.
وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس األمن، آملة بأن يكون العهد الجديـد 

، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك عرضت ترشيحها امبتر في الواليات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد 
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كواحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول األوروبية. لكن األوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح 
 ألمانيا وبلجيكا باسمهم.

 12/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 الداخلية" على الجبهة األكثر تهديدا   والبركان "صواريخ غرادضابط إسرائيلي:  .18
ـــد ـــال : محمـــد وت ـــدي قلقهـــا حي ـــة، إن أذرع األمـــن اإلســـرائيلية تب ـــال ضـــابط كبيـــر فـــي الجبهـــة الداخلي ق

تعرضها البالد لقصـف صـاروخي، وأكـد فـي حديثـه لموقـع "واال"، أن أبـرز الصـواريخ التـي تقلـق قيـادة 
صـيرة المــدى مــن الجبهـة الداخليــة، هـي صــواريخ مـن طــراز "غــراد" قصـيرة المــدى، وكـذلك الصــواريخ ق

 طراز "البركان".
كيلــومترا مــن  40ونقـل الموقــع عـن الضــابط قولــه إن "أكثـر المنــاطق تعرضــا للتهديـد فــي إســرائيل هـي 

الحدود في شمال وجنوب البالد، فالصاروخ الذي يشكل التهديد الرئيسي للجبهة الداخليـة هـو صـاروخ 
وغيرهـا مــن المنظمـات المســلحة بقطـاع غــزة غـراد، الــذي يوجـد بأعــداد كبيـرة بحــوزة حـزب هللا وحمــاس 

ونتيجة لذلك، يعتقد ضابط الجبهة الداخلية، إن المنطقة األكثر تعرضا لمثل هذا  وشبه جزيرة سيناء".
التهديـــد فـــي إســـرائيل هـــي منطقـــة الضـــفة الغربيـــة، ثـــم منطقـــة وادي عربـــة، ومنطقـــة "متســـبية رامـــون" 

 6.3ملــم ولــه رأس حربــي يصــل إلــى  122الصــاروخ والمنطقــة الجبليــة "غــاف هــار"، حيــث يبلــ  قطــر 
ومع ذلك، وبغض النظر عن التهديدات التـي يشـكلها صـاروخ "غـراد"، تشـير  كيلوغرام من المتفجرات.

قيــادة الجبهــة الداخليــة أيضــا إلــى صــاروخ "بركــان" الــذي يهــدد منطقــة يبلــ  قطرهــا بضــعة كيلــومترات 
 برأس حربي يتضمن نصف طن من المتفجرات.

 11/3/2018، 48عرب 
 

 منع الشرطة اإلسرائيلية من التحقيق مع الجنود في جرائم جنائية"هآرتس": نتنياهو ي .19
ذكـــرت صـــحيفة "هـــبرتس" العبريـــة، صـــباح األحـــد، أن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين : تـــل أبيـــب

هات المتعلقـة نتنياهو أصدر أوامره بمنع الشـرطة اإلسـرائيلية فـي الضـفة الغربيـة مـن التحقيـق فـي الشـب
 بجرائم جنائية يرتكبها الجنود في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو أمر بتحويـل أفـراد وضـباط شـرطة الحـدود للتحقيـق معهـم فـي الشـرطة 
العسكرية، مشيرًة إلى أن لجنة خاصة تحقق في تلك الجرائم التي يرتكبها الجنود والضباط خـالل أداء 

 وأشارت إلى أن تلك الجرائم تتعلق غالبيتها العظمى بالسكان المدنيين لغربية.واجباتهم في الضفة ا
 11/3/2018، القدس، القدس
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 صادق على خطة الجيش للتزود بناقلة الجند "إيتان"لجنة الشؤون األمنية ت .20
صــادقت اللجنــة الوزاريــة للشــؤون األمنيــة لالحــتالل، مســاء األحــد، علــى خطــة وزارة : الــداخل المحتــل

االحـتالل بــالتزود بمئـات نـاقالت الجنــد المدولبـة مـن نــوع " إيتـان " باإلضـافة إلــى تطـوير مــدفع  جـيش
ويشار إلى أن الحديث يـدور عـن مشـروعين تشـرف وزارة الجـيش علـى تطويرهمـا،  الجيش المستقبلي.

 .2014بناء على الدروس والعبر المستفادة من حرب 
 11/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "رفائيل" تشتري شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية .21

جديــد لبيــع شــركة  اتفــاقأعلــن وزيــر ماليــة االحــتالل "موشــي كحلــون" يــوم األحــد عــن : الــداخل المحتــل
مليــــار  1.8الصـــناعات العســــكرية الحكوميــــة لشــــركة "رفائيــــل" للصـــناعات األمنيــــة اإلســــرائيلية مقابــــل 

ث يــدور عــن اتفــاق لخصخصــة شــركة الصــناعات العســكرية، حيــث هــذا ويشــار إلــى أن الحــديشــيكل. 
 .2013كانت الحكومة اإلسرائيلية قد اتخذت قرارا بذلك عام 

وتهــدف حكومــة االحــتالل مــن هــذا االتفــاق إلــى إخــالء مواقــع المنشــئات التابعــة للصــناعات العســكرية 
 لصالح بناء أالف الوحدات السكنية الجديدة في منطقة المركز والنقب.

قـائال "إن المنظومـة األمنيـة تعـد المحـرك االجتمـاع  لالتفـاقوقد تطرق وزير حرب االحتالل "ليبرمان" 
كمـا إن نقـل منشـئات الصـناعات العسـكرية مـن رمـات هشـرون وسـط  إسـرائيل،االقتصادي األكبر في 

 االقتصادية.إسرائيل إلى النقب سيعمل على تعزيز مكانة النقب 
 11/3/2018، لإلعالم وكالة الرأي الفلسطينية

 
 يستقبل مجندين جدد من يهود العالم سرائيليجيش اإل": اليومالإسرائيل " .22

، مـن 2018بدأ جيش االحتالل، اليوم األحد، باستقبال دفعات المجندين الجدد للعـام : الداخل المحتل
ون لفتـــرة وزعمـــت صـــحيفة "إســـرائيل هيـــوم" العبريـــة، أن المجنـــدين الجـــدد، سيخضـــع كافـــة دول العـــالم.

 التدريب الـتأسيسية، وبعد ذلك سيلتحقون بالقوات في المواقع العسكرية.
 215ووفقـــا للصـــحيفة، فـــإن األعـــداد الكبيـــرة مـــن المجنـــدين الجـــدد ســـتأتي مـــن الـــدول التاليـــة: أمريكـــا 

 مجندا. 188مجندا، وفرنسا  264مجندا، أوكرانيا  267مجندا، أثيوبيا  180مجندا، روسيا 
فقـط مـن المجنــدين الجـدد مـن مواليـد الخــارج، والبقيـة هـم مــن  %10ائيل هيـوم"، إلــى أن وأشـارت "إسـر 

 مواليد "إسرائيل"، الذين هاجروا من منها مؤخرا مع عائالتهم.
 11/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "الفساد الحكومي"معاريف: مئات اإلسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد  .23
د عمــوري: تظــاهر مئــات اإلســرائيليين، مســاء الســبت، وســط مدينــة تــل أبيــب )شــمال(، ســعي - القــدس

 . "معاريف"، حسبما ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "الفساد الحكومي"ضد ما وصفوه بـ 
إســـرائيلي تظـــاهرة مناوئـــة للتظـــاهرة األولـــى، ومؤيـــدة لنتنيـــاهو وحكومتـــه، حســـب  100وقـــد نظـــم نحـــو 

 أي مناوشات بين الطرفين. ولم تقع الموقع ذاته.
 11/3/2018، رأي اليوم، لندن

 
 زادت فقراءالفإن نسبة العمال  بـ"إسرائيل" منظمة التعاون االقتصادي: رغم النمو االقتصادي .24

حــذرت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن أن اقتصــاد إســرائيل يواجــه خطــر نمــو : محمــد وتــد
 قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.محموم إذا انتظر بنك إسرائيل طويال 

وذكـــرت المنظمــــة فــــي تقريــــر صــــادر عنهــــا، يــــوم األحــــد، أن اقتصــــاد إســــرائيل يواصــــل تســــجيل "أداء 
اقتصادي كلي ومالي استثنائي"، وأنها تتوقع أن يجني فوائد كبيرة مـن االسـتثمارات المقـررة فـي حقـول 

 الغاز الطبيعي البحرية.
ذي انخفض فيه تفاوت الدخل، فإن نسبة العاملين الذين يتقاضون أجورا وقالت أيضا إنه في الوقت ال

دون مستوى الفقر زادت بسبب الوظائف ذات األجر المتدني للعرب واليهود "الحريديم"، وهما أضـعف 
وأن  2018وتوقعـت المنظمـة أن يبلـ  معـدل التضـخم واحـدا بالمئـة فـي  قطاعين للعمالـة فـي إسـرائيل.

 .%1.7مقبل إلى يرتفع في العام ال
بفضل نمو قوي للسكان وقطاع التكنولوجيا المتقدمـة النشـط.  2017في  %3.3ونما اقتصاد إسرائيل 

فــي العــام المقبــل تمشــيا مــع توقعــات البنــك  %3.4هــذا العــام و %3.5وتوقعــت المنظمــة معــدل نمــو 
 المركزي اإلسرائيلي.

نقطــة  0.3سيســهم بواقــع  2019ي أواخــر وأشــارت المنظمــة إلــى أن إنتــاج حقــل لوثيــان الــذي ســيبدأ فــ
مئوية في الناتج االقتصادي، في حين قد يمثل صندوق ثروة سيادي يجري تأسيسه مـن فـائض أربـاح 

 .2040من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول  %10مبيعات الغاز 
 11/3/2018، 48عرب 

 
 فيها التحدث بالعربية تمنعشركة "إسرائيلية"  .25

بالعربية".. هذا هو األمر العنصري الـذي أصـدره مـدير أحـد فـروع شـركة "أرومـا"  "ال تتحدثوا: الناصرة
 "اإلسرائيلية" جنوب فلسطين المحتلة، للعاملين العرب بالفرع.
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ووفق الصحفي فرات نصـار مـن القنـاة الثانيـة العبريـة؛ فـإن المـدير المـذكور منـع العـاملين العـرب مـن 
 الفرع أو مع الزبائن العرب. التحدث باللغة العربية بينهم في داخل 

وفي تبريرها لهذه التعليمات؛ زعمت شـركة أرومـا فـي بيـاٍن لهـا أن إصـدار هـذه التعليمـات جـاء بهـدف 
 "الحفاظ على كرامة الزبائن، فقد ُطلب من العمال بأن ال يتحدثوا بلغة قد تكون غير مفهومة للزبائن".

ن )الجبهـــة، القائمـــة المشـــتركة( إلـــى مفوضـــية وفـــي أعقـــاب هـــذه الحادثـــة توجـــه النائـــب يوســـف جبـــاري
المســاواة فــي فــرص العمــل مطالًبــا بــالتحقيق بالموضــوع وبإصــدار أمــر لشــركة أرومــا بإلغــاء التعليمــات 

 لكونها تعسفية وعنصرية ضد العرب.
 11/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 توسيع المواجهةل ودعوات فلسطينية وغزةفي الضفة  سلطات االحتالل تصعد ميدانيا   .26

غزة: تصاعدت حدة المواجهات في الضفة الغربية، بعد سقوط شـهيد جديـد برصـاص قـوات  -رام هللا 
االحــتالل، وذلــك وســط دعــوات لتوســيع دائــرة االشــتباك والغضــب اليــوم اإلثنــين، وكــذلك يــوم الجمعــة 

 دينة القدس.المقبل، رفضا للقرارات األمريكية األخيرة والسياسات اإلسرائيلية تجاه م
عامــا(، مــن بلــدة عوريــف،  19وشــيعت جمــاهير فلســطينية غاضــبة ظهــر أمــس الشــاب عميــر شــحادة )

التابعــة لمدينــة نــابلس، الــذي ســقط خــالل مواجهــات مــع جنــود االحــتالل انــدلعت مســاء أول مــن أمــس 
ن هتافات السبت، بعد إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر، فارق على أثرها الحياة، وردد المشاركو 

غاضـــبة ضـــد االحـــتالل، ودعـــوا الســـتمرار المواجهـــات، فيمـــا عـــم الحـــزن البلـــدة التـــي يقطـــن فيهـــا هـــذا 
 الشاب.

القــرى الواقعــة جنــوب مدينــة الخليــل  إحــدىوفــي ســياق اعتــداءات المســتوطنين، هــاجم العشــرات مــنهم 
، ووقع عراك باأليـدي جنوب الضفة بحماية من جنود االحتالل، وقاموا برشق أهالي المنطقة بالحجارة
يقاع إصابات في صفوف الفلسطينيين.  مما دفع بالجيش إلطالق قنابل الغاز وا 

وتخلــل اعتــداء المســتوطنين عمليــة تخريــب لممتلكــات أهــل المنطقــة، واقــتالع عــدد مــن األشــجار، فــي 
 إطار سياساتهم الهادفة لمصادرة تلك األراضي لمصلحة مشاريع استيطانية.

ي مدينـــة القـــدس المحتلـــة مواجهـــات مـــع جـــيش االحـــتالل، بعـــد اعتـــداء عشـــرات وشـــهد حـــي ســـلوان فـــ
المستوطنين على أطفال من الحـي. ونفـذت قـوات االحـتالل عمليـات دهـم وتفتـيش ليليـة طالـت العديـد 

 من مناطق الضفة الغربية، انتهت باعتقال عدد من الشبان.
 12/3/2018، لندن، القدس العربي
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 في لبنان مرفوض الفلسطينيينوطين مفتي القدس من بيروت: ت .27
أن موضــــوع تــــوطين "أكــــد المفتــــي العــــام للقــــدس والــــديار الفلســــطينية الــــوزير محمــــد حســــين  بيــــروت:

وجــود اســتهداف حقيقــي ويــومي للقضــية الفلســطينية "، الفتــا إلــى "الفلســطينيين فــي لبنــان أمــر مرفــوض
ي ال يمكــن إال أن ينتصــر الشــعب مـــن نحــن نتســلح بــاإلرادة والتــ"، وقــال: "منــذ بدايــة القــرن الماضــي

ويـــزور المفتـــي حســـين لبنـــان للمـــرة األولـــى، حيـــث وصـــل إلـــى بيـــروت أمـــس، للمشـــاركة فـــي  ."خاللهـــا
 الملتقى الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين.

عب الفلسطيني قيـادة الش"وفي حديث له في صالون الشرف في المطار، قال المفتي محمد حسين إن 
وشــعبا يقــدر عاليــا الشــعب اللبنــاني بكــل طوائفــه ومكوناتــه السياســية واالجتماعيــة وقــوفهم مــع القضــية 
الفلسطينية وهذا موقف غير مستغرب مـن اللبنـانيين الـذين اخـتلط دمهـم مـع الـدم الفلسـطيني فـي أكثـر 

 ."من اعتداء من قبل العدو اإلسرائيلي
 12/3/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في مادما: نابلس .28

شجرة زيتون مـن أراضـي مادمـا، جنـوب  15، على قطع ما يقارب األحدأقدم مستوطنون، يوم : نابلس
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــمال الضــفة، غســان دغلــس، لـــ"وفا" إن مســتوطني "يتســهار"  نــابلس.

 لمواطن محمد فوزي.شجرة زيتون تعود ل 15أقدموا على قطع 
 وأشار إلى أن مواجهات اندلعت في القرية خالل تصدي األهالي للمستوطنين.

 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 26لليوم الـ االحتالل األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم .29
علـــى التـــوالي مقاطعـــة محـــاكم  26لــــيواصـــل األســـرى اإلداريـــون فـــي ســـجون االحـــتالل لليـــوم ا: رام هللا

االحـــتالل كخطـــوة احتجاجيـــة علـــى اســـتمرار فـــرض االعتقـــال اإلداري ضـــد األســـرى، وارتفـــاع أعـــداد 
ويطالب األسرى برفـع ملـف االعتقـال اإلداري للمحكمـة الجنائيـة  األسرى اإلداريين في اآلونة األخيرة.

 رفع الظلم الواقع عليهم.الدولية، والتحرك على المستويات كافة؛ لدعم خطوتهم، و 
 12/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 غزة االنتهاء من تشييد المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة في شمالي: البنك الدولي .30
قـــال البنـــك الـــدولي إنـــه "بعـــد ســـنوات مـــن العمـــل فـــي بيئـــة شـــديدة التقلـــب تـــم  -وفـــا 2018-3-12غـــزة 

لجديدة لمعالجـة الميـاه العادمـة فـي شـمالي القطـاع لتصـبح جـاهزة للعمـل، االنتهاء من تشييد المحطة ا
بعد أن عانى سكان قطاع غـزة مـن كارثـة بيئيـة جـرلاء التلـوث النـاجم عـن َتعـُذر معالجـة ميـاه الصـرف 

وأضــاف، فــي بيــان لــه، الليلــة، أن هــذه المحطــة ســتوفر حــال مســتداما إلدارة الميــاه العادمــة  الصــحي".
 ألف مواطن شمال القطاع. 400لصالح حوالي 

 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األقصى بحراسات مشددة المسجد يقتحمون  المستوطنين اليهود عشرات .31
آخـرين فـي  20مستوطنا، المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصـباحية، و 54اقتحم المحتلة: القدس 

وقـال مراسـلنا،  بحراسات مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصـة. فترة ما بعد ظهر يوم األحد،
إن االقتحامـــات جـــرت عبـــر مجموعـــات صـــغيرة مـــن جهـــة بـــاب المغاربـــة، ونفـــذت جـــوالت استكشـــافية 

 وسدنته. األقصىمشبوهة في المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس 
 11/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدسي شرق إصابة فلسطيني بعملية دهس نفذها مستوطن .32

ُجــرح أمــس شــاب فلســطيني بجــراح خطيــرة إثــر دهســه مــن قبــل مســتوطن، علــى الشــارع الرئيســي بــين 
وأكــدت وزارة الصــحة الفلســطينية أن الشــاب رشــدي  بلــدتي حزمــا وعناتــا شــرق مدينــة القــدس المحتلــة.

ع فلســطين الطبــي فــي رام هللا للعــالج، واصــفة إصــابته عامــًا(، وصــل إلــى مجمــ 16ياســر الخطيــب )
بــالخطيرة حيــث يعــاني مــن كســـر فــي الجمجمــة ورضــوض فــي جســـمه. وأفــادت مصــادر محليــة بـــأن 
المستوطن الذي دهس الشاب الذ بـالفرار، فيمـا قالـت وسـائل إعـالم إسـرائيلية إن سـيارات المسـتوطنين 

 األحد. يوم تعرضت للرشق بالحجارة قرب بلدة حزما ظهر 
 12/3/2018، الحياة، لندن

 
صابة  شهيدا   19: وزارة الصحة .33  " إعالن ترامب"غزة منذ ا  في جريح 1,083وا 

مواطنــا  19قالــت وزارة الصــحة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، اليــوم األحــد، إن : نــور أبــو عيشــة - غــزة
ينــــة القــــدس عاصــــمة أطفــــال قــــد استشـــهدوا منــــذ إعــــالن الـــرئيس األمريكــــي دونالــــد ترامـــب مد 3بيـــنهم 

وأضــافت الــوزارة، فــي بيــان تلقــت األناضــول نســخة منــه، إن عــدد المصــابين جــّراء أحــداث  إلســرائيل.
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طفال فلسطينيا من بين  238ووّثقت الوزارة إصابة  جريحا. 1,083المواجهات على حدود القطاع، بل  
 شاب ورجل. 827سيدة، ونحو  18إجمالي اإلصابات، وحوالي 

 من إجمالي عدد اإلصابات. %23.9نسبة األطفال والنساء الجرحى بلغت حوالي  ولفتت إلى أن
 11/3/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 في سجون االحتالل معتقال   جامعيا   طالبا   340صيدم:  .34

ـــا" - رام هللا ـــام مســـتعربين  ":وف ـــوم األحـــد، قي ـــيم العـــالي صـــبري صـــيدم، ي ـــة والتعل ـــر التربي وصـــف وزي
جلــس الطلبــة فــي جامعــة بيرزيــت، قبــل عــدة أيــام، بعربــدة غيــر مســبوقة، وانتهــاك باختطــاف رئــيس م

وأضــاف صــيدم، خــالل مــؤتمر صــحفي، عقــده للتحــدث حــول  مــزدوج بحــق الصــحافة والتعلــيم العــالي.
اآلثم على جامعة بيرزيـت وتفـاقم االنتهاكـات بحـق المؤسسـات التعليميـة وتحريـف  اإلسرائيلياالعتداء 

ريمـة تــم توثيقهـا بالصـوت والصــورة، بعـد أن تقمـص مســتعربون مـن جـيش االحــتالل الج أنالمنـاهج(، 
شخصيات صحفيين، ليختطفوا رئيس مجلس الطلبة بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح، وتهديد حيـاة 
المئات من طلبة الجامعة، وسبقها اعتقال منسق الشبيبة الطالبيـة فـي الجامعـة يوسـف الشـايب، ليبلـ  

 ( طالبا.340الجامعيين المعتقلين في سجون االحتالل أكثر من )عدد الطلبة 
 11/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بسجن "عوفر" طفال   69فرض غرامات باهظة بحق ياالحتالل : هيئة شؤون األسرى  .35

قالـت هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين، إن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فرضـت خـالل شـهر : رام هللا
طفـال قاصـرًا، يقبعـون فـي سـجن "عـوفر" اإلسـرائيلي،  69شباط المنصرم، غرامـات ماليـة باهظـة بحـق 

 ل.كألف شي 116وصل مجموعها إلى أكثر من 
مــنهم،  26ت مــع أحكــام صــدرت بحــق الهيئــة فــي بيــان لهــا اليــوم األحــد، أن الغرامــات ترافقــ وأوضــحت

شــهرا، وأن عــدد القاصــرين الجــدد الــذين أدخلــوا إلــى قســم األشــبال فــي ســجن  26وتراوحــت بــين شــهر و
طفـال دون سـن  31عامـا، وبيـنهم  18شبال دون سن  69"عوفر" خالل شهر يوليو/ تموز، وصل إلى 

 عاما. 16

 11/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 النبطية مدينة فلسطينية في حياة عائلةحريق يودي ب .36
قضـت بالكامـل فجـر اليـوم  أفـراد 5عائلـة فلسـطينية مؤلفـة مـن  أنمراسـل موقـع جريـدة "المسـتقبل"  أفاد

ماســا  أنفــي مدينــة النبطيــة جــراء حريــق انــدالع فــي منــزلهم ســببه احتكــاك كهربــائي، وفــي التفاصــيل 
المهـدي فـي  اإلمـامالـدوالي الكـائن فـي حـي  إبـراهيمي كهربائيا تسبب باندالع حريق في منزل الفلسطين

وزوجتــه مـــريم  إبــراهيم األبوفــاة العائلــة كاملــة المؤلفــة مــن  إلــى أدىالنبطيــة قرابــة الثانيــة فجــرا ممــا 
شـــهر اختناقــا نتيجـــة أ 8والرضـــيعة نــادين  أعــوام 8عامـــا وصــابرين  16الحــاج وبناتــه الثالثـــة ياســمين 

وقـد عملـت عناصـر مـن الـدفاع  كل محتويات المنزل بمن فيهم العائلـة. على وأتىالحريق الذي اندلع 
 .ىمستشفال إلىالحريق وسحب الجثث التي تم نقلها  إخمادالمدني على 

 12/3/2018، المستقبل، بيروت
 

 جرار تدعو الفلسطينيات للنضال ضد التمييز واالستغالل .37
األســيرة النائــب فــي المجلــس التشــريعي نشــرت هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين نــص رســالة : رام هللا 

 خالدة جرار، بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.
أشهر جدد للمرة الثانية، في رسالتها: "نقدم هـذه التهنئـة  6قالت جرار المحكوم عليها بالسجن اإلداري 

ًعــا، ومًعــا الســتمرار لكــل نســائنا الفلســطينيات ونســاء العــالم بمناســبة الثــامن مــن آذار، تحيــة لكــن جمي
وأضـافت:  النضال الوطني واالجتماعي من أجل إلغـاء كـل أشـكال التمييـز واالسـتغالل بحـق النسـاء".

"لنجعـــل الثـــامن مـــن آذار محطـــة لتســـليط الضـــوء علـــى قضـــايا النســـاء جميًعـــا"، داعيـــة للنضـــال ضـــد 
 العنف: عنف االحتالل أو العنف االجتماعي بحق النساء.

سـيرات فـي سـجن )هشـارون( سـيفتتحن بهـذه المناسـبة دورة سـتمرر علـى األسـيرات وأشارت إلى أن األ
 في موضوع القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، واتفاقية )سيداو(.

 11/3/2018، فلسطين أون الين
 

 مهندسا   97عقود  ونروااأل يستنكر إنهاء " حماية"مركز  .38
ونـروا إنهـاء عقـود األرار وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين استنكر مركز حماية لحقـوق اإلنسـان قـ: غزة 

وذكر المركز في بيان صحفي اليوم قرار تنصل واضح وممـنهج لــ)أونروا( مـن التزاماتهـا  مهندًسا. 97
القانونيــة بموجــب تعاقــدها مــع المهندســين، وتخــلٍّ عــن المســؤولية القانونيــة واإلنســانية تجــاه واجباتهـــا 

 ات والمواثيق األممية.المنصوص عليها في القرار 
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وحــذر "حمايــة" مــن خضــوع المؤسســة األمميــة للسياســة األمريكيــة المنحــازة إلــى االحــتالل اإلســرائيلي 
 والمتنكرة للحق الفلسطيني، مؤكًدا أهمية الدور اإلنساني واإلغاثي المنوط بها.
بالوفاء بالتزاماته القانونية ودعا المركز وكالة الغوث إلعادة النظر في القرار، مطالًبا المجتمع الدولي 

واألخالقية تجاه الشـعب الفلسـطيني، والعمـل الفـوري علـى تقـديم كـل أشـكال الـدعم والمسـاعدة لحمايتـه 
 وضمان تمتعه بحقوقه المشروعة.

 11/3/2018، فلسطين أون الين
 

 المصالحة تنفيذالوفد المصري يعود لغزة الستكمال  .39
مصري، ظهر اليوم األحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون عاد الوفد األمني ال ":الرأي –غزة 

 "إيرز"، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان الوفد غادر قطاع غزة، يوم األربعاء الماضي، في مهمة عمل بعد سلسلة مباحثات أجراها على 

تفاق المصالحة مدار أكثر من أسبوع مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، لإلشراف على إتمام ا
 األخير.

 11/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيل"كاتب صهيوني يرشح السيسي لجائزة نوبل... ومصريون: لدوره في دعم  .40
ي صهيوني إلى مْنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمريكدعا كاتب : القاهرة ــ صفية عامر

إقصاء اإلسالميين عن الحكم، وتساءل "كيف كان يمكننا العثور  جائزة "نوبل للسالم"، وذلك لدوره في
 على حليف ال يتردد في شّن حربه على داعش بالتعاون مع إسرائيل؟".

وأثارت الدعوة انتباه مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي. فبينما نالت الفكرة إعجاب لجان السيسي 
اب في العالم منفرًدا"، بحسب تعبيرهم، وجدها رواد اإللكترونية، لـ"قيام السيسي بالقضاء على اإلره

التواصل االجتماعي طلبا طبيعيا ومنطقيا طبقا لتصريحات السيسي وتصرفاته السابقة الداعمة 
 إلسرائيل.

 11/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

د: قطر شاركت في التقارب مع  .41  "إسرائيل"حمد بن جاسم يغر 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق بعضا من  كشف الشيخ حمد بن جاسم :الدوحة

ونشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريدات  واإلسرائيليين. الفلسطينيينكواليس السالم بين 
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على موقع "تويتر" قال في إحداها إنه عاصر عملية السالم منذ "مؤتمر مدريد"، مشيرا إلى أنهم كانوا 
كما قال إن قطر شاركت في التقارب مع إسرائيل، مؤكدا في السياق  ومؤمنين به.متفائلين بالسالم 

 أن الدوحة تحملت كل االنتقادات في ذلك الوقت.
وشدد حمد بن جاسم آل ثاني على أنهم لم يعقدوا اجتماعات وراء الكواليس ال في البحر وال في البر، 

وتقربا للدول الكبرى على حساب الحقوق  وأنهم لم يضعوا خططا سرية إلرضاء الطرف اإلسرائيلي
وأشار إلى أنه نصح في "برنامج الحقيقة" على تلفزيون قطر، قبل أن تخرج  الفلسطينية المشروعة.

للعلن بعض الحقائق عن التنازل عن الحقوق الفلسطينية واإلسالمية في مدينة القدس بالذات، نصح 
ولألسف فإن هناك من منا اليوم من يقول إن موضوع واستطرد قائال: " بأال نتنازل عن تلك الحقوق.

القدس سيتباكى عليه العرب والمسلمون أسبوعين، ومن ثم سيقبل العرب بالواقع وبأبوديس عاصمة 
وختم تغريداته بالقول: "أنا أقول: التاريخ لن يرحم، فال تضيعوا الحقوق من أجل أن  بدال من القدس".

 ء".يقال عنكم أصدقاء ومقربين وحلفا
 11/3/2018الغد، عم ان، 

 
 فريق إسرائيلي يشارك في بطولة رياضية في المغرب .42

محمود معروف: عبرت منظمات وجمعيات وشخصيات مغربية مناهضة للتطبيع المغربي  –الرباط 
مع الكيان الصهيوني، عن غضبها لمشاركة العبات إسرائيليات في نشاط رياضي شهدته مدينة 

العمليات "الماضي، ووصفوا تلك المشاركة التي عبروا عن استنكارهم لها بـأغادير نهاية األسبوع 
 من قرار إعالن القدس عاصمة إلسرائيل. "الغضب العربي"خصوصا لتزامنها مع  "التطبيعية

وشاركت ست العبات إسرائيليات في البطولة العالمية للجودو التي جرت في مدينة أغادير جنوب 
/ مارس الجاري وفازت المشاركات اإلسرائيليات بميداليتين إحداهما ذهبية آذار 11إلى  9المغرب من 

مما أسفر عن عزف نشيد الدولة العبرية )هاتيكفا( ألول مرة في المغرب أثناء منح الميدالية الذهبية 
للرياضية تمناع نلسون ليفي للوزن حتى سبعة وخمسين كيلوغراما والميدالية البرونزية للرياضية 

 ريمو للوزن حتى ثمانية وأربعين كيلوغراما.غيفين ب
وفي وقت تؤكد السلطات الرسمية المغربية عدم إقامة أي عالقات مع الدولة العبرية يحذر ناشطون 

في تظاهرات مغربية رياضية، وهي مشاركات باتت معلنة  "إسرائيليين"من زيادة وتيرة مشاركة 
 ت إلى سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.ومتكررة، بعد أن كانت سرية ومحدودة، وسط دعوا

ووجهت انتقادات لحزب العدالة والتنمية )ذي المرجعية اإلسالمية والحزب الرئيسي في الحكومة( 
الذي يعلن دائما رفضه ومناهضته للتطبيع وذلك لكونه يرأس بلدية أغادير، إال أن صالح المالوكي، 
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بتفاصيل الوفود المشاركة في البطولة وكتب على صفحته عمدة مدينة أغادير، قال إنه لم يكن يعلم 
 في هذه التظاهرة العالمية التي تجري تحت رعاية ملكية. "مشاركة صهاينة"، إنه تفاجأ بـ"فيسبوك"في 

برفع العلم اإلسرائيلي، وعزف النشيد الرسمي اإلسرائيلي فوق  "العدالة والتنمية"ونددت شبيبة حزب 
لبت السلطات المغربية بالطرد الفوري لممثلي إسرائيل في هذه التظاهرة األراضي المغربية، وطا

الرياضية من األراضي المغربية، ومعاقبة األشخاص، أو الجهة، التي سمحت لهم بالدخول إلى 
وقالت رابطة شباب من أجل القدس إن عزف النشيد الوطني اإلسرائيلي في الجائزة الكبرى  المغرب.

، يحدث ألول مرة في تاريخ المغرب وهو استفزاز لمشاعر المغاربة "الجودو"ة لمدينة أغادير لرياض
وشددت على أن عزف النشيد الوطني اإلسرائيلي في تظاهرة رياضية في مدينة أغادير يعد استهتارا 
بكل التضحيات، التي قدمها المغاربة على امتداد العصور من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، 

 مشروعة.واسترجاع حقوقه ال
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة التابعة لجماعة العدل واإلحسان، أقوى الجماعات ذات 

استفزاز واضح ومتكرر لمشاعر الشعب "المرجعية اإلسالمية في المغرب، إن ما عرفته مدينة أغادير 
وأن الفضيحة  "عالمغربي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، تتواصل سلسلة التطبي

عزف النشيد الصهيوني العنصري الذي يتضمن ألفاظا وعبارات كلها حقد وعنصرية وهمجية "توجت بـ
واستنكر القطاع النسائي لدى الجماعة  ."تجاه باقي األشخاص غير اليهود. ورفع علم العار والدمار

كل أشكال التطبيع الرياضي "دد بـون "الفعل الشنيع واعتباره تطبيعا للدولة المغربية مع الصهاينة"هذا 
من سكوت المسؤولين وتواطئهم مع الصهاينة "، وأعرب عن االستغراب "واالقتصادي والبيئي وغيرها

 ."بشكل فاضح
 12/3/2018، لندن، القدس العربي

 
 ترفض قانونا  إسرائيليا  يغير ديموغرافية القدس تركيا .43

تركية أمس، إقرار الكنيست اإلسرائيلي قانونًا يسمح لوزير دانت وزارة الخارجية ال": الحياة" –رام هللا 
الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها إسرائيل 

نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التي اتخذتها إسرائيل متجاهلة "وقالت الوزارة في بيان:  ."إرهابية"
لفلسطينين، والتي أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الحقوق األساسية ل

وحتى اليوم ألغت إسرائيل إقامات  1967منذ احتالل القدس الشرقية عام "ولفتت إلى أنه  ."الشرقية
 ."آالف الفلسطينيين في المدينة

 12/3/2018الحياة، لندن، 
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 خلل في عملنا سيكون بمثابة جائزة كبرى للتطرفمستشار األونروا: خطر وجودي يتهددنا وأي  .44
 "األونروا"أشرف الهور: حذر عدنان أبو حسنة، المستشار اإلعالمي لوكالة  "القدس العربي"غزة ـ 
يتهدد الوكالة بسبب نقص التمويل، الذي أحدثه تقليص المساهمة األمريكية في  "خطر وجودي"من 

نوي عقده منتصف مارس/ آذار الحالي في العاصمة اإليطالية . وأكد على أهمية المؤتمر الم"ميزانيتا
 روما، من أجل بحث األزمة والعمل على إنهائها.

، وسيعقد على مستوى وزراء "مؤتمرا طارئا"، إن مؤتمر روما للمانحين سيكون "القدس العربي"وقال لـ 
. وأشار إلى أن الدعوات "ونروااأل"الخارجية للدول المانحة، والدول األعضاء في الهيئة االستشارية لـ

وجهت لألمين العام لألمم المتحدة من أجل الحضور، وكذلك إلى فيديريكا موغيريني، مفوض 
العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، حيث سيكون الموضوع الموجود على جدول األعمال هو 

 ."العجر المالي لألونروا"
وبقاء هذه المنظمة الدولية الخاصة  "األونروا"يهدد عمل  "خطرا وجوديا"وأكد أبو حسنة أن هناك 

بالعناية بأوضاع الالجئين الفلسطينيين، بسبب النقص الحاد في التمويل المالي الالزم الستمرار 
، حيث يوجد عجز بمئات "لم تشهد من قبل"أن األزمة الحالية  إلىخدماتها ومشاريعها. وأشار 

 ماليين الدوالرات.
يكفي العمل حتى نهاية شهر حزيران/  "األونروا"أن ما يتوفر من سيولة مالية لدى وكشف النقاب 

بعدها تدخل األونروا في أزمة مالية تطال كل خدماتها في مناطق العمليات "يونيو المقبل، وقال 
، ويهدد مستقبل "خطير جدا"أن الوضع الحالي  ، وأكد"القدس العربي". وعاد خالل حديثه لـ "الخمس

جئين وأطفالهم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان واألردن. وأشار بلغة األرقام الال
في  "األونروا"إلى الخطورة، بقوله إن هناك أكثر من نصف مليون طالب يتلقون تعليمهم في مدارس 

مساعدات غذائية منتظمة من  الجئمليون  1.7مناطق العمليات الخمس، إضافة إلى تلقي 
 ، عالوة كذلك عن ماليين الالجئين الذين تقدم لهم خدمات طبية."ألونرواا"

المنتشرة في مناطق العمليات،  "األونروا"وقال إن العام الماضي شهد ثالثة ماليين زيارة طبية لمراكز 
 نقص التمويل سيصيب كل هذه الخدمات بشكل كبير. أنالفتا إلى 

 12/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 في غزة: مقترح إسرائيلي إلنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين ألونرواامدير  .45
، عن أمسكشف مدير عمليات وكالة )اونروا( في قطاع غزة ماتياس شمالي : عالء مشهراوي -غزة 

 مقترح إسرائيلي بنقل قضية الالجئين إلى المفوضية السامية ألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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حًا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بنقل الالجئين وقال شمالي، إنه سمع اقترا
( واصفًا هذه الفكرة أونرواالفلسطينيين إلى المفوضية السامية لالجئين باألمم المتحدة عوضًا عن )

 ."بالمجنونة"
صحيًا مركزًا  22مدرسة و 275وأضاف شمالي أن المفوضية ليــس لديها القــدرة واإلعـــداد إلدارة 

 لعــــالج الالجئــــين مؤكدًا أنه إذا تـــم تحــويل قضــية الالجئين إلى المفوضـية فإنه سينهي قضيتهم.
وحول مؤتمر سيعقد في روما منتصف الشهر الحالي، ذكر شمالي أنه تم التحضير والدعوة له من 

يعمل على تذكير الدول التي قبل األمين العام لألمم المتحدة انطونيو جوتيرس مضيفًا أن المؤتمر س
 فوضت بإنشاء )اونروا( لتمويل الوكالة حتى تستطيع االستمرار في تقديم خدماتها.
مدرسة، إضافة  275وأشار إلى أن )اونروا( بحاجة إلى موازنة سنوية لتقديم خدمات التعليم لصالح 

 ميزانية التي تحتاجها.ألف موظف، مؤكدًا أنه حتى اآلن لم يتوفر ثلث ال 19إلى تقديم رواتب لـ
وأضاف أن الموازنة الموجودة اآلن تقوم بسد العجز حتى شهر مايو المقبل، موضحًا أنه إذا لم يتم 
توفير أموال ومساهمات جديدة فإن ذلك يدخل )أونروا( في خطر شديد يهددها في تقديم خدماتها 

 لالجئين الفلسطينيين.
ي تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين حتى وذكر أن الوكالة وجدت طريقة لالستمرار ف

شهر يونيو المقبل مبينا أنه مع عدم الحصول على مساهمات مالية، فسيكون حينها الوضع يشكل 
 خطرًا في تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين.

 "الكارثي"اذه من الوضع وطالب شمالي برفع الحصار اإلسرائيلي عـــن قطاع غــــزة، من أجل إنقـــــ
الذي يعيشه السكان داعيًا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية بإنجاح المصالحة واستعادة الوحدة 

 الوطنية والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع.
من الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر من مجموع مليون  %77وقال إن 

 لسطيني تقدم لهم الوكالة المساعدات الغذائية.ف
وأشار شمالي إلى أن اإلعالم الدولي ساعد في رسم صورة سلبية للفلسطينيين والالجئين في قطاع 
غزة يملؤها اإلرهاب والفقر، وهو ما يتطلب دورًا منه بصفته األممية لنقل انطباع وصورة إيجابية عن 

 معه الجميع في تحقيقها لتغيير االنطباع. قطاع غزة، وهي نقطة البد أن يعمل 
 12/3/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 كيةيبوتين: اليهود ربما تالعبوا باالنتخابات األمر ": نيوزويك" .46
إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين  -على لسان محررها توم بورتر-ية مريكتقول مجلة نيوزويك األ

 ية.مريكهم ربما يكونون وراء التدخل بنتيجة االنتخابات األيتهم اليهود وأقليات أخرى في روسيا بأن
ية بوتين عن ما إذا كان قد تغاضى مريكوسألت الصحفية ميغان كيلي من محطة "أن بي سي" األ

ية، والذين تم تحديدهم في الئحة اتهام من جانب المحقق مريكروسيا باالنتخابات األ 13عن تدخل 
 الخاص روبرت مولر.

في هذه المقابلة التي بثتها المحطة في وقت متأخر من الجمعة الماضية بأنه "ال  فأجاب بوتين
يعنيني أمرهم فهم ال يمثلون الحكومة الروسية، وقد ال يكونون روسا حتى، فقد يكونون أوكرانيين، أو 
ة تتارا أو يهودا يحملون الجنسية الروسية، ويجب التحقق من هذا أيضا، وقد يكونون مزدوجي الجنسي

 أو أن الواليات المتحدة هي التي مولتهم".
وبحسب نص باللغة الروسية طبق األصل للمقابلة نشره الكرملين أمس السبت، قال بوتين إنه غير 

وتنسب نيوزويك إلى عضو الكنيست  مكترث لشأن الئحة االتهام، مضيفا أنهم ال يمثلون الحكومة.
 حكومة إلى إدانة تعليقات بوتين.)برلمان إسرائيل( كسينيا سفيتلوفا دعوتها ال

ية. ربما يحكم اليهود العالم، وربما ذبح اليهوُد مريكوتقول سفيتلوفا "ربما تدخل اليهود باالنتخابات األ
اليهوَد في بولندا.. كل هذه االدعاءات لها سبب واحد هو كراهية اليهود" وسط دعوات لمن دعموا 

ألبيض كي يتخذ رد فعل إزاء تصريحات بوتين، ووسط من اليهود ألن يضغطوا على البيت ا ترامب
 يتفق مع تصريحات صديقه بوتين. ترامبالتساؤل ما إذا كان دونالد 

 11/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 النرويج: تضامن مع فلسطين وتوتر نقابي مع االحتالل اإلسرائيلي .47
افائيل شوتز، إلى تهديد النقابة عاد سفير دولة االحتالل اإلسرائيلي في أوسلو، ر : ناصر السهلي

ألف عضو، بمقاطعتها وفرض عقوبات  900(، التي تضم أكثر من LOالوطنية للعمال في النرويج )
 عليها إن لم تل  قرارها الذي تبنته العام الماضي بمقاطعة إسرائيل. 

لطات ويبدو أن النشاط التضامني المتزايد لدعوات المقاطعة في النرويج بات مصدر قلق لس
االحتالل اإلسرائيلي، بالتزامن مع تزايد حاالت منع دخول نقابيين وأكاديميين نرويجيين، وترحيل 

 بعضهم من مطار "بن غوريون" )اللد المحتلة(، ووضع آخرين على قوائم المنع.
وبسبب هذه الممارسات، تزايدت االنتقادات النقابية، وخصوصا منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد أن 

اعتقاد بأن دولة االحتالل حولت سياسة الترحيل إلى "سياسة منهجية انتقامية بحق النرويجيين"،  ساد
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إذ أثار توقيف وترحيل أخير بحق النقابي محمد مالك، ومنعه من االلتقاء بزمالئه الفلسطينيين، 
من موجة غضب نقابي، بوصف سياسة اإلبعاد "تهدف إلى تكميم أفواه نقابيي النرويج ومنعهم 

 التعبير"، بحسب ما يقول النقابي روي بيدرسن في أوسلو.
منظمة ونقابة وزارة الخارجية النرويجية إلى "رفع قضية النقابيين واألكاديميين الممنوعين  11ودعت 

 من الدخول إلى أعلى المستويات".
ألفا  920من أصل  120وعلى الرغم من الضغوط التي تمارس سياسيا وا عالميا ونقابيا، بانسحاب 

من عضوية النقابة، إال أن النقابة الوطنية مستمرة بالتمسك بموقفها، "الذي يتطلب مقاطعة شاملة 
إلسرائيل طالما أن وضع الفلسطينيين في األراضي المحتلة مستمر كما هو قبل عام، فال تفاوض 

الحرة" المنضوية في على المقاطعة"، بحسب ما يذكر كبير النقابيين يان أوالف أندرسن من "النقابات 
(LO وتشمل نحو ،)ألف عضو.  420 

مؤسسة ومنظمة نرويجية، ومن بينها كبريات المنظمات الكنسية الخيرية ومنظمة "أنقذوا  18وكانت 
الماضي، رسالة إلى وزيرة  الثانيالطفولة" وعدد من المنظمات الشبابية، أرسلت، في يناير/ كانون 

تعبر فيها عن القلق من اتساع سياسة الترحيل من قبل إسرائيل بحق الخارجية إينا إريكسن سوريدا، 
وطالبت تلك المنظمات وزارة الخارجية  النشطاء والنقابيين واألكاديميين النرويجيين كـ"سياسة انتقام".

بالعمل على الضغط من أجل "منع عزل الفلسطينيين أكثر وا عاقة مشاريعنا التضامنية واإلنسانية 
 نيين. فقوانين اإلبعاد هذه تمنع حرية التعبير وتنتهك القوانين الدولية واإلنسانية".تجاه الفلسطي

 11/3/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 جريمة حرب "اإلسرائيلي"األمم المتحدة: االستيطان  .48
أشار المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة األمير زيد رعد الحسين إلى أن : وكاالت
مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية يصّنف جريمة حرب بموجب  "إسرائيل"سيع بناء وتو 

 القانون الدولي.
في األراضي الفلسطينية  "اإلسرائيلية"وأوضح المفوض السامي، في تقرير، أن األنشطة االستيطانية 

ية بغية خلق حوافز اجتماعية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية واإلدارية التي تتخذها الدولة العبر 
نشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات االجتماعية لمواطنيها  واقتصادية وضمان الظروف األمنية وا 

مواطنيها إلى األراضي المحتلة، في  "إسرائيل"المقيمين في الضفة والقدس الشرقية، تمثل عملية نقل 
 التفاقية جنيف الرابعة. 147مخالفة خطيرة للمادة 
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الب األمير زيد تل أبيب بالتوقف عن أنشطتها االستيطانية واالمتناع عن تهجير السكان العرب وط
 وهدم منازلهم على أساس السياسات االضطهادية وغير المشروعة

في مجال االستيطان، موضحًا أن تل أبيب  "اإلسرائيلي"وحذر المسؤول األممي من تكثيف التخطيط 
ألف في  3.1ألف منها في الضفة و 6.5دة استيطانية جديدة، تخطط لبناء نحو عشرة آالف وح

 القدس.
 12/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 شي جينبينغ زعيما  مطلقا  للصين .49

أقّر البرلمان الصيني تعدياًل دستوريًا تاريخيًا، يلغي تحديد واليات : أ ب، رويترز، أ ف ب –بكين 
 جينبين  تولي منصبه إلى موعد غير محدد. سنوات، ويمهد للرئيس شي 5الرئاسة باثنتين من 

والخالفة المنظمة الذي أرساه الزعيم الصيني السابق دين   "الجماعية"ويقّوض التعديل نظام القيادة 
 "الثورة الثقافية"، لمنع عودة التجاوزات الدموية لديكتاتورية مدى الحياة، تجّسدها 1982شياو بين  عام 

 .1976و 1966لصين الشعبية ماو تسي تون ، بين عاَمي الفوضوية التي قادها مؤسس ا
نائبًا، في مقابل معارضة نائبين وامتناع ثالثة عن التصويت.  2958وحظي التعديل الدستوري بتأييد 

وُأخِرج الصحافيون من القاعة، عندما بدأ النواب ملء بطاقات التصويت، لكن ُسمح بعودتهم 
ت في الصناديق. وكان شي جينبين  أول من أدلى بصوته، لمشاهدة األعضاء وهم يضعون البطاقا

فيما ضّجت القاعة بتصفيق حاد عند إعالن نتيجة التصويت، ما سيمّكن شي جينبين  من ترؤس 
، لتطبيق رؤيته للصين المتجددة بوصفها قوة عالمية بحلول 1923الدولة بعد انتهاء واليته الثانية عام 
من مليون شخصية رسمية في الحزب  أكثرملة على الفساد طاولت منتصف القرن، علمًا انه يشّن ح

 الشيوعي الحاكم.
ستضمن تحسين "التعديالت  إنوقال رئيس اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني جان  ديجيان  

الدستور وتطويره لمواكبة العصر وتأمين ضمانة دستورية صلبة، من اجل تدعيم االشتراكية وتطويرها 
 ."صينية في الحقبة الجديدةبالخصائص ال

الخطوة تلحق الرئاسة بمنصَبي سكرتير الحزب وقائد القوات المسلحة،  أنواعتبر الحزب الشيوعي 
فكر شي "ُتدرج  أساسيةيضًا بنودًا أالتعديالت تشمل  أنوهما منصبان ال مدة محددة لشغلهما، علمًا 

إلى وضع إطار  إضافةشؤون البالد،  إدارةفي الدستور، وتوسيع صالحيات الحزب في  "جينبين 
 قانوني إلدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد.
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الصين "، فيما شدد زميله لي بيلين على أن "ارادة ملحة للشعب"وتحدث النائب جو تشيوتشن عن 
وقادر على  "قوي "، الفتًا إلى الحاجة إلى زعيم "ليهإترّكز على هدفها النهائي وطريقة الوصول 

مشاريع مهمة،  أدارشي جينبين  " أنالنائب دو يانلي إلى  وأشار. "د وفرض إصالحاتضرب الفسا"
على تأييد منحه مزيدًا من الوقت  إجماعاالقتصادي ومكافحة الفساد، وهناك  اإلصالحمثل 

 ."الستكمال عمله
ذ قالت عن بقاء شي جينبين  في منصبه إلى موعد غير محدد، ا أسئلةلكن نوابًا تجّنبوا الرّد على 

 ."ال يمكنك أن تسألني هذا السؤال"نائب وهي تضحك بعصبية وتمتنع عن ذكر اسمها للصحافي: 
شي )جينبين ( طلب من " أن، وزاد "مخالف للقانون "التعديل الدستوري  أنواعتبر الناشط هو جيا 

سياسي وو المحلل ال أما. "الجميع االنصياع للدستور ثم استخدم التعديل ليضع نفسه فوق الدستور
كان يخوض انقالبًا ناعمًا خالل السنوات الخمس الماضية، بجعله المكتب "الرئيس  أنتشاين  فرأى 

 ."السياسي مجرد هيئة صورية
 12/3/2018الحياة، لندن، 

 
 ستراتيجيا  اال تخشى تغييرا   واشنطنو  "مثاليا  "روسيا تطلق صاروخا   .50

األسرع من الصوت بمرات،  "كينزال"وخ أطلقت موسكو بنجاح صار : أ ف ب -موسكو، مسقط 
 ."سالحًا مثالياً "والذي اعتبره الرئيس فالديمير بوتين 

 "الفريدة 31مي  "وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين إلى تطوير مقاتلة من طراز 
 ضمن أسلحة جديدة كشف عنها بوتين في "كينزال"األسرع من الصوت، لحمل الصاروخ. ويندرج 

خطاب ألقاه مطلع الشهر، الفتًا إلى أن سرعته تفوق سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ومضيفًا إنه 
كانون األول )ديسمبر(  1قادر على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي. وأعلن نشره جنوب روسيا في 

اتلة ، ُأطلق بواسطة مق"الخنجر"، ويعني "كينزال"الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ 
اإلطالق تّم كما كان مخططًا "أقلعت من قاعدة عسكرية جنوب غربي روسيا. وأضافت أن  "31مي  "

. ونشرت تسجياًل مصورًا ُيظهر طياَرين يركضان إلى "له، وأصاب الصاروخ العالي الدقة هدفه بنجاح
على األسلحة ي جيمس ماتيس مريكمقاتلة تحمل في أسفلها صاروخًا ضخمًا. وعّلق وزير الدفاع األ

لدى اطالعي على مقتطفات من التسجيالت المصّورة التي عرضها "الروسية الجديدة، قائاًل: 
)بوتين(، لم أَر تغييرًا في القدرة العسكرية لروسيا وال يزال )إنجاز( كّل من تلك األنظمة التي يتحدث 

ال يؤثرون ". وأضاف أنهم "القوى عنها، أمرًا بعيدًا يحتاج سنوات. ال أرى أن )الروس( يغّيرون موازين 
مؤسف، "، واصفًا عرض بوتين بأنه "في أّي دافع من جهتنا إلحداث تغيير في قدرتنا على الردع
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ال تغّير شيئًا سوى كّم األموال التي يرغب ". واعتبر أن األسلحة الروسية الجديدة "لكنه ليس مفاجئاً 
 ."ستراتيجي إطالقاً )الروس( في إنفاقها على أمر لن يبّدل التوازن اال

 12/3/2018الحياة، لندن، 
 

 صفعة للعرب الالهثين خلف صفقة القرن  .51
 صالح النعامي
مثل كشف اإلعالم الصهيوني خفايا ما تم في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين 

هما في تعرية نتنياهو والرئيس األمريكي دونالد ترامب األسبوع الماضي في البيت األبيض إسهاما م
الموقف الصهيوأمريكي وفضح أنماط االستخفاف التي تتعاطى به تل أبيب وواشنطن مع العرب 
الذين يتعاونون معهما في ترويج األفكار والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والتي يطلق 

 ."صفقة القرن "عليها 
كشف عن فحوى ما جاء في هذا اللقاء بأن فبخالف كل التوقعات تبين بالدليل القاطع من خالل ال

أقل بكثير  "صفقة القرن "جدية كل من تل أبيب وواشنطن إزاء األفكار التي اصطلح على تسميتها 
 من جدية بعض أنظمة الحكم العربية التي بدت متحمسة لدفع هذه الصفقة.

جدواًل زمنيًا لتحقيقها،  فقد تباهى نتنياهو بأن ترامب لم يعرض عليه أية مسودة لتسوية الصراع وال
ناهيك عن أنه قال بخفة واستخفاف إن الوقت الذي خصص للحديث عن الفلسطينيين لم يمتد أكثر 

 من ربع ساعة!
تكمن المفاجأة المدوية األخرى في حقيقة أنه تبين أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو تطرق بشكل كبير 

يما تلك التي ينشغل حكامها بمحاولة دفع صفقة لطلب األخير بعدم تزويد الدول العربية، وال س
 القرن، بإمكانيات عسكرية نوعية.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا إذن تحرص بعض األنظمة العربية على محاولة تسويق 
 ، وال سيما تلك التي تؤسس لتنازل الفلسطينيين عن القدس."صفقة القرن "بعض األفكار المنتمية لـ 

ا االعتبارات القومية واألخالقية والقيمية التي كان يفترض أن توجه نظم الحكم العربية في فلو تجاوزن
كل ما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية، فإن ما صرح به نتنياهو يعني أن إدارة ترامب 

 وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب تستخفان بهذه األنظمة بشكل كبير. 
تراجع الحماس األمريكي اإلسرائيلي لصفقة القرن يعيدنا إلى التذكير بوظيفة إن محاولة فهم أسباب 

األمريكية، حيث إن ترامب حرص على الترويج لهذه الصفقة؛ ألنه  االستراتيجيةهذه الصفقة في 
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أدرك أن الحفاظ على المصالح األمريكية في المنطقة يقوم باألساس على تعاون علني وشراكة 
 والدول العربية.  واضحة بين إسرائيل

ومن أجل رفع الحرج عن هذه األنظمة ولتمهيد الطريق أمامها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كان 
يتوجب التوصل لصفقة يمكن أن توفر حال للقضية الفلسطينية بمقاس اليمين الصهيوني، فكان 

 الحديث عن صفقة القرن.
ة التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع تل أبيب لكن المفاجأة تمثلت في أن بعض أنظمة الحكم العربي

باتت تبدي مؤشرات أولية على أن حل الصراع لم يعد متطلبا مسبقا قبل القيام بخطوات تؤسس 
للتطبيع مع إسرائيل وتمهد النتقال العالقة معها من السر للعلن. وقد وجد هذا التحول تعبيره في 

سرائيل.الكشف عن لقاءات جمعت في القاهرة مؤخرا مم  ثلي بعض هذه األنظمة وا 
إلى جانب ذلك، فإن عدم إسناد الفلسطينيين بموقف عربي رسمي داعم وفر بيئة سمحت إلدارة 
ترامب وحكومة نتنياهو بالشروع في تطبيق بعض بنود صفقة القرن انتقائيا وبشكل أحادي الجانب 

مما قلص من قيمتها. ويعد ودون أن يتم تقديم هذه الخطوة على أساس أنها جزء من الصفقة، 
االعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس، وتأكيد 
ترامب خالل مؤتمر دافوس األخير بأن قضية المدينة باتت خارج التفاوض، من أوضح الخطوات 

 على هذا التوجه.
ضافية للكيان الصهيوني تحقق ما تبقى من بنود في الوقت ذاته، فإن واشنطن تقدم بطاقات ائتمان إ

فريدمان الذي رفض تفكيك  ديفيدصفقة القرن، مثل تصريحات السفير األمريكي في تل أبيب 
 المستوطنات بحجة أن مثل هذا التطور يمكن أن يفضي إلى حرب أهلية إسرائيلية. 

يمكن أن تلعبه أنظمة الحكم  وال يمكن أيضا تجاهل حقيقة أن تل أبيب باتت تقلل من الدور الذي
العربية، وال سيما في الخليج في تحقيق المصالح الصهيونية؛ بسبب تورط هذه األنظمة في صراعات 
إقليمية دللت على محدودية فاعليتها، كما يحدث في اليمن. ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى ان 

بيب والتي تحذر من أن الدول التي تديرها في تل أ االستراتيجيالتقديرات الصادرة عن محافل التقييم 
 هذه األنظمة قد تنتهي إلى دول فاشلة بسبب الطابع اإلشكالي للسياسات التي تتبناها.
 12/3/2018، السبيل، عم ان
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 دولتان ال دولة واحدة .52
  فاتنة الدجاني

لمطلوب، وفق الرئيس بسهولة وُيسر، انزلق النقاش في شأن حل الدولتْين إلى فكرة الدولة الواحدة. ا
، وال مانع في سبيل ذلك من "خارج الصندوق "دونالد ترامب، هو توسيع األفق والبحث عن حلول 

 إطاحة أفكار هي حصيلة عمل نضالي وديبلوماسي شائك وطويل.
دولتان أم دولة واحدة؟ ُيعاد طرح السؤال الذي يفتقر إلى أي مظلة شرعية عربية أو دولية، فال يكاد 

يوم إال وُيعقد مؤتمر أو يصدر تصريح أو إعالن عن دولة أو مسؤول أو جهة يؤكد بما ال  أن يمر
اإلسرائيلي سوى حل الدولتين. وليس آخرًا  -يدع مجااًل للشك، أن ما من خيار للصراع الفلسطيني

ي أيمن تأكيد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعم بالده هذا الخيار، وتشديد وزير الخارجية األردن
 ."السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم"الصفدي على أنه 

هذا النقاش لم يِغب أيضًا عن الساحة اإلسرائيلية الشهر الجاري، ولكن من دون أن يبدو ذلك أكثر 
من مقارعة حزبية ضد اليمين، تصب من دون شك في الهدف النهائي، أي ضم الضفة الغربية إلى 

حتى في وجود أصوات إسرائيلية ما زالت ترى أن الحل األمثل هو دولتان، هذا الرأي  الدولة العبرية.
ال يجد تمثياًل سياسيًا في الكنيست، وبالتالي في القرارات، ويبقى نقاشًا أكاديميًا. ال ننسى أيضًا أن 

بنيامين الدعوة إلى دولة ثنائية القومية، لن توافق عليها إسرائيل، كما أن دعوة رئيس الحكومة 
 حتمًا. "أبارتهايد"نتانياهو إلى دولة واحدة بنظامين تعني 

ولكن، ماذا يريد الفلسطيني؟ ال شك في أن فكرة الدولة الواحدة تتقاطع مع طروحات فلسطينية 
ن كانت محدودة، دخلت من بوابة اليأس بعد فشل اتفاق أوسلو وعملية السالم والعوائق  مشابهة، وا 

ية ضد تنفيذ االتفاق، وبعد أن أفرغ ترامب مريكإسرائيل واإلدارات األ الواضحة التي وضعتها
 ونتانياهو فكرة الدولتين من معناها.

من دون التقليل من الوقع النفسي لهذا اإلخفاق على الفلسطينيين، ال بد من القول إن هذا النقاش، 
مسيرة النضال الوطني. ومع فلسطينيًا، فيه كثير من العبث السياسي بمكتسبات تراكمية هي حصيلة ل

األخذ بحسن نيات دعاة الدولة الواحدة، بل تأكيد وطنيتهم، فإن فكرة الدولة الواحدة هي معضلة 
 إسرائيلية بحتة، ليس على الفلسطيني التنظير إليها، وال تجنيد القوى من أجلها.

قرن حقق فيه  األسوأ، أن إشاعتها عربيًا وعالميًا كمطلب فلسطيني هي إفراٌغ لنضال نصف
الفلسطيني إطارًا فكريًا لوجوده السياسي. فكيف إن َأخذ بمضمونه وأهدافه مجتمٌع دوليٌّ وازن 
بمؤسساته )األمم المتحدة ومجلس األمن وفروعهما(، ومنظماته وهيئاته اإلقليمية )االتحاد األوروبي، 

وغيرها(؟ وكيف إن واكب ذلك ودول عدم االنحياز، ومنظمة الوحدة األفريقية، والمؤتمر اإلسالمي 
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قامة الدولة الفلسطينية،  تعاطُف الرأي العام العالمي مع فكرة متماسكة مشار إليها بمنظمة التحرير وا 
 ومرحليًا إقامة السلطة الوطنية في الضفة وغزة؟

ربما يكون هذا الرأي هو األقرب إلى نصيحة المؤرخ الفلسطيني األشهر وليد الخالدي، في خطابه 
 افتتاح مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة لندن قبل ثالث سنوات. لدى

موضوعيًا، انتهت المسيرة الفلسطينية إلى إقامة السلطة الوطنية، وسط تعقيدات االحتالل وأهدافه، 
وهزيمة إقليمية كبرى في العراق، وتفكك النظام اإلقليمي العربي، وانتفاضة نازفة، ووسط دعوات 

وهناك لحل السلطة، وهي دعوات ال تعني سوى إخراج المسألة من مجالها كانت تصدر هنا 
التاريخي واالقتراب من االنتحار. الواقعية السياسية تقتضي دفع السلطة الفلسطينية إلى أن تبلور 
نفسها كتعبير عن برنامج كفاحي وطني موحد يحمل معنى عمليًا وتطبيقيًا لما يكرره الرئيس محمود 

اتفاق أوسلو، وبما يعيد ثقة المواطن بالسلطة من خالل تطهيرها بوضوح قاطع  عباس بانتهاء
 لشوائب الفساد ومظاهره.

ال، فالفلسطيني أصاًل في وطنه، وكل ما فيه يهتف أن  هذا البحر لي، وهذي "دولتان، ال دولة. وا 
 ."األرض لي

 12/3/2018، الحياة، لندن
 

 حمد الطيبي رئيسا لبلدية القدسأ .53
 بورغ أبراهام

التغيير ضعفت جدا مكانة وقوة الدولة. الدولة  وأثناءالشعار صحيح: العالم تغير حقا بصورة مخيفة، 
القومية المعروفة لنا تتم مهاجمتها من جانبين. من األعلى تواجه ميدان العولمة: اتحادات فوق 

ك، شركات متعددة مؤسسات الدولة، اتفاقات تجارة تلغي الحدود، القوة البشرية تحولت إلى متحر 
الجنسيات تنتج في مكان واحد، تحرك العمال إلى مكان آخر وتدفع ضرائب )إذا قامت بذلك( في 
مكان ثالث. لم يبق للدولة الكالسيكية ومؤسساتها ومنتخبيها سوى أن تشاهد بقلق دون القدرة على 

 بالتدريج. أيديهافعل شيء، كيف أن القوى الضخمة تسحب من 
ل الدولة تنسحب أمام "القوى الصغيرة". هويات مجتمعية تحت مؤسسة الدولة أيضا من األسف

"، "دولة األبيض)أسكتلنديين وباسكيين وحريديم(، القبيلة العرقية )"هنغاريا للهنغاريين"، "التفوق 
اليهود"(، منظمات المجتمع المدني واتحادات قطاعية )شرقيين، نساء( يضربون بكل قوتهم بالمشترك 

 . وأفضلياتهديهم، لصالح القطاع الذي ل
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لى سياسة المخاوف. ليس من الغريب  لى االنغالق وا  كل ذلك يدفع نحو االنسحاب من المقدمة، وا 
مشهورين جدا ومن السهل معرفة لماذا يريد توم فريدمان في كتابه  األعمدةبناء على ذلك أن كتاب 

حياتنا، كمرساة للتضامن بين الناس. الفرد "شكرا ألنك تأخرت"، أن يعيد الطائفة إلى مركز  األخير
 –يحتاج إلى وساطة جديدة  األمرمنعزل جدا والعولمة كبيرة جدا والدولة ضعيفة جدا. ولذلك 

الطائفة. في السياق اإلسرائيلي علينا التفكير بزيادة قوة المدينة على اعتبار أنها المنظمة الطائفية 
 الصحيحة.

ضا حول السياسة البلدية. أنا أريد اقتراح سيناريوهين بخصوص لذلك يجب التفكير من جديد أي
إلسرائيل.  األخيرمن بينها سيجري في حيفا، مدينة السالم  األسهلاالنتخابات البلدية القريبة القادمة. 

"المدينة الصحيحة جدا"، قال لي ذات مرة يونا ياهف، رئيس البلدية، "ألن موسى وعيسى ومحمد لم 
 يوم". وبالتالي أيضا لم يتركوا فيها تعصبهم الديني الذي يسفك الدماء.يزوروها في أي 

ال يوجد مكان مناسب أفضل من حيفا للبدء من جديد بالجماهيرية اإلسرائيلية. في هذه المدينة يمكن 
للتعايش لصالح المجتمع المختلط. نصف أعضائها  أولويةتقديم قائمة يهودية عربية مشتركة تطرح 

ونصفهم عرب. أيضا التوزيع بين الرجال والنساء سيكون متساويا. القائمة تضم مؤيدي  يكونون يهود
ميرتس والجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، والقائمة المشتركة، الذين يؤمنون بالتعايش المشترك، 

 وبزيادة قوة مشتركة، خاصة في العمل من اجل مستقبل أفضل من الماضي الذي يطاردنا.
القدس. لنقل فقط إن الزعيم الفلسطيني اإلسرائيلي المعروف جدا في جيلنا، احمد  -الثانيالمكان 

الطيبي، سيتنافس على رئاسة بلدية القدس في قائمة يتعاون فيها مع شخصيات عامة يهودية بارزة، 
 مثله. األقلعلى 

البلدية،  سيحظى بحصة كبيرة جدا في مجلس أخرى في ظروف معينة يمكنه النجاح، وفي ظروف 
 وبذلك يستطيع أن يكون جيد جدا مع المميز ضدهم من شرقي المدينة.

البسيط. قائمة مشتركة في القدس ستكون، وهذه النبوءة ملزمة، هي نقطة  األمرولكن هذا هو 
لم  وأحياءلقرى  واألزعرمنذ الضم االعتباطي  األولىارخميدس للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني. للمرة 

الكبرى لداود وسليمان، ستفتح عيون وآذان  اإلمبراطوريةيوم من القدس، وحتى في أيام تكن في أي 
 اإلسرائيليين. ألن القدس هي لب التحايل الذاتي اإلسرائيلي.

، كثيرون أخرى من جهة، جميعنا نقسم بكل عزيز علينا أن المدينة لن تقسم إلى األبد، ومن جهة 
دولتين لشعبين: "حتى رئيس  أساسزالت تريد تسوية سياسية على  اإلسرائيلية ما األغلبيةيتغنون بأن 

". ولكن إذا كانت هناك تسوية لدولتين، عاصمة الدولة إيالنالحكومة قال ذلك في خطاب بار 
ستكون أيضا هي القدس، معنى ذلك أن المدينة ستقسم. في المقابل، إذا لم تقسم  -فلسطين -الثانية
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بالد لن يتم التشارك فيها إلى األبد. هكذا فإننا ننتقل رغم أنفنا إلى نموذج المدينة إلى األبد، أيضا ال
 دولة واحدة لقوميتين.

التنافس الجدي والنوعي على القدس يجبر كل النظام على التعامل معه، اليمين الذي يريد دولة 
فضاء عينيه النموذج ثنائي القومية الذي سيسري مع الوقت على باقي ال أمامواحدة، سيرى 

اإلسرائيلي. اليسار الذي يريد دولتين لشعبين سيتلقى دعم قوي. والفلسطينيون في إسرائيل، في شرقي 
فإن أحدا  األمرالقدس ورام هللا، سيتحولون من ضحايا لالحتالل إلى زعماء الديناميكية. مهما كان 

كوهين المتوفى )بترجمة  في القدس وفي إسرائيل وفي الفضاء كله لن يبقى المبالي، كما كتب ألونراد
 حرة(: "لقد صليت في ليالي كثيرة ألبدأ عملي، أوال، نأخذ منهاتن وبعد ذلك سنأخذ أيضا برلين".

 إلى القدس. ولن أكون الوحيد. أخرى مرة  أعودمن اجل قائمة كهذه فإنني 
 هآرتس

 12/3/2018، ، عم انالغد
 

 فوضى في الجو .54
 جدعون ليفي

أمر بارز، مصال بالملل حتى الموت، ليس هناك الكثير من اإلرهاب المحتل مصاب بالملل وهذا 
 "تشبيك الفضاء"باستثناء خدمات األشخاص المنفردين وفتيات المقصات. أيضا الحواجز الفجائية و

 واالقتحامات الليلية للقرى ألغراض التدريب وكسر الروتين ال تعتبر شيئا كبيرا يمكنه أن يبدد الملل.
بثون مسلسل إثارة عن المستعربين ـ المستعربون الحقيقيون يجلسون في قواعدهم وال في التلفزيون ي

نقول في بيوتهم. في يوم جميل خاص هم يخرجون ويذهبون للقيام بعمليات جريئة خلف خطوط 
العدو: يندسون في مظاهرة لرشق الحجارة لطالب مدارس ويعتقلون اثنين يحمالن المقالع. هكذا، ال 

ا يروونه لعائالتهم واألصدقاء، ال توجد أعمال بطولية، ال توجد إثارة، أمر ممل. فماذا يوجد هناك م
 نعمل مع كل وحدات النخبة التي أنشأناها؟ كيف سنحصل غدا على ميزانيات جديدة وهالة أخرى؟

فوضى تجبي النجاح، هكذا يحب اإلسرائيليون أن يروا أبطالهم اليهود والعرب. نحتاج أيضا إلى 
في الحياة. لماذا ال نعمل فوضى في الجامعة؟ ثلة من األطفال، والقوات المتخفية تنطلق في  فوضى

الفجر، مقاتلو الوحدة الخاصة للشرطة، مسلحون بالكاميرات من أجل األخبار في التلفزيون، في 
. ، هكذا يقولون للمحاربين"عش الدبابير لحماس"طريقهم إلى العملية. الساحة: جامعة بير زيت، 

الهدف: رئيس اتحاد الطالب عمر الكسواني، مخرب كبير، هكذا بالتأكيد أخبر المركز الميداني في 
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الشباك في توجيهه لمتعهدي التنفيذ، رجال شرطة الوحدة الخاصة في حرس الحدود أو الشرطة. 
 أبطال على الطالب.

اني أيضا. القائد الطالبي المهمة نفذت بسرعة. نجاح كبير. الحرم الجامعي في أيدينا واآلن الكسو 
جر بعنف وبتهديد بالمسدس في أروقة الحرم الجامعي الفاخر والحديث في بير زيت أمام الطالب 

 المصدومين.
في الحرب ضد اإلرهاب أنتم تعرفون أن كل شيء مسموح. أيضا خرق القاعدة غير المكتوبة بأن 

ضحكا قول ذلك. في اليوم التالي تم قوات الشرطة والجيش ال تدخل الحرم الجامعي، مهما كان م
تعليق الدراسة في بير زيت، التي اكتست بالدهشة والكراهية المبررة لمن فعل ذلك. أي جامعة 
إسرائيلية لم تفتح فمها بالطبع، ما للجنة رؤساء الجامعات بهذا األمر. ما للعمداء واألساتذة وخرق 

 حرية األكاديميا. 
اصة لمن يقومون بكل ذلك. أيضا لم يقم أي من زعماء الطالب اليهود يوجد لديهم برامج أكاديمية خ

 بفتح فمه احتجاجا على اختطاف نظيره. هم مشغولون باإلعداد الحتفاالت يوم االستقالل.
اآلن الكسواني في التحقيق لدى الشباك، غنيمة كهذه لم تتوفر لهم منذ فترة. مرتين حاولوا اعتقاله 

ير بين أيدينا. ربما سيثبتون أنه حرض وربما دعا إلى التمرد، وبالتأكيد أنه واآلن ها هو الهدف الكب
ال يحب االحتالل، وهذا أمر خطير بحد ذاته، ربما أيضا أنهم لن يكلفوا أنفسهم ويقومون بإرساله إلى 

 االعتقال اإلداري بدون محاكمة.
اآلن تعتقله الديمقراطية أيضا السلطة الفلسطينية اعتقلته ذات مرة ألنه نظم مظاهرة ضدها. 

اإلسرائيلية باتهامات مشابهة. الكسواني هو معتقل سياسي ينضم إلى مئات المعتقلين السياسيين 
اآلخرين الذين يوجدون في أيدي الديمقراطية الوحيدة. المراسلون العسكريون عرفوا كيفية تكرار 

 خالف حول ذلك. من سيحل التفاصيل حول الخطر الذي تم إحباطه. الكسواني هو حمساوي، وال
 محله بالتأكيد سيكون ممثل البيت اليهودي في بير زيت.

اآلن العملية تعرض للخطر كل صحافي إسرائيلي يقترب من المناطق. نفي الشرطة بأن المستعربين 
لم يتنكروا كمراسلين تواجه بشهادات الطالب الذين شاهدوهم وهم يحملون الكاميرات والميكروفونات 

 ون أنفسهم على أنهم صحافيون.ويقدم
هناك ألف طالب آخر بالتأكيد سجلوا في هذه األثناء لحماس. هم لن ينسوا كيف قاموا بجر قائدهم 
داخل الجامعة. هذا كان اختطاف مثل كل اختطافات الجيش اإلسرائيلي والشباك وحرس الحدود. 

حصلوا مرتين على فوضى في وفي المساء فرح اإلسرائيليون وهم يشاهدون صور البطولة. لقد 
 .1زائد  1المساء، في عملية 
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كم هو بائس النظام الذي يخطف زعيم للطالب من جامعته، وكم هو ظالم، لكن البؤس الحقيقي 
يوجد في رد المجتمع اإلسرائيلي، وال سيما في مجتمع األكاديميا. باختصار، ما حدث هو في نظرهم 

 مساء لطيف آخر من اإلثارة الجميلة.
 11/3/2018هآرتس 
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