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دية] من أتباع احلاخام مئير كهانا من قائمة حزب "عوتسما يهوديت" [قوة يهو
  %).3.25جتاوز نسبة احلسم (

  %.71وبلغت نسبة التصويت 

يد رئيس الدولة يف وسيكون القرار املتعلق بهوية رئيس احلكومة املقبل 
اإلسرائيلية رؤوفين ريفلين الذي سيلتقي زعماء جميع األحزاب التي اجتازت 

الشخص الذي يوصي كل حزب  ماسنسبة احلسم ويسمع من كل واحد منهم 
بتكليفه مهمة تأليف احلكومة، ليحدد بعد ذلك رئيس الدولة املرشح صاحب 

عضواً  120عضواً على األقل من بين  61الفرصة األفضل لتشكيل ائتالف يضم 
  .منتخباً يف الكنيست

  
  أن تفرض حكومة برئاسته السيادةيتعهد نتنياهو [

  ]الغربية وغور األردناإلسرائيلية على أراض يف الضفة 
  

  3/3/2020"معاريف"، 
  

تعهد رئيس احلكومة اإلسرائيلية وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو أن تفرض 
حكومة برئاسته السيادة اإلسرائيلية على أراض يف يهودا والسامرة [الضفة 

على إحالل السالم مع دول عربية وإسالمية  وتعمل ،الغربية] وغور األردن
والقضاء  ،إىل جانب توقيع حلف دفاعي مع الواليات املتحدة ،ىخرمفصلية أُ

 على التهديد اإليراين.

وجاء تعهد نتنياهو هذا يف سياق اخلطاب الذي ألقاه يف تل أبيب فجر اليوم 
بعد ساعات معدودة من ظهور النتائج األولية النتخابات الكنيست  ،(الثالثاء)

التي جرت أمس (االثنين) وأظهرت أن حزب الليكود تقدّم بعدة مقاعد على  23الـ
وأن معسكر أحزاب اليمين واليهود احلريديم فاز  ،منافسه حتالف "أزرق أبيض"

  مقعداً.  60بنحو 



 عند االقتباس يرجى ذكر املصدر
 
4 

راً عظيماً، وأشار إىل أن هذا النصر وقال نتنياهو إن حزب الليكود حقق انتصا
وهو أكبر من النصر سنة  ،الرغم من كل الصعوبات وفاق كل التوقعاتعلى جاء 

رؤساء أحزاب اليمين واحلريديم ب. كما أشار إىل أنه سيجتمع صباح اليوم 1996
  لبدء العمل على تأليف حكومة وطنية قومية يف أقرب وقت ممكن. 

لية التي نشرتها قنوات التلفزة اإلسرائيلية الثالث وأظهرت االستطالعات األو
أن حزب الليكود قد الليلة املاضية، بعد إغالق مراكز االقتراع  13و 12"كان" و

مقعدًا  33إىل  32يف الكنيست يف مقابل  مقعداً 37إىل  36يحصل على ما بين 
 لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس.

 60حصل معسكر أحزاب اليمين واحلريديم على ووفقا لالستطالعات ذاتها، سي
عضو  61وسيكون بحاجة إىل مقعد واحد لتأليف حكومة حتظى بتأييد  ،مقعداً

وتوقعت االستطالعات حصول "أزرق أبيض" مع  .عضواً  120كنيست من أصل 
إىل  52حتالف أحزاب العمل و"غيشر" وميرتس والقائمة املشتركة على ما بين 

 6فيغدور ليبرمان على ما بين أحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة مقعداً، وحصول  54
 .مقاعد 8إىل 

  .مقعداً 15إىل  14وستحصل القائمة املشتركة على ما بين 

ومل تتمكن قائمة "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع احلاخام مئير كهانا 
  %).3.25من جتاوز نسبة احلسم (

ن نسبة التصويت يف انتخابات أمس بلغت وقالت جلنة االنتخابات املركزية إ
ا كانت عليه يف االنتخابات السابقة التي جرت يف % عم1.2ّ% وهي أعلى بـ 71

  %. 69.8أيلول/سبتمبر الفائت وبلغت 

عضو  املشتركة القائمة رئيس قال ،وتعقيباً على نتائج هذه االستطالعات
نظير. وأضاف أن القائمة منقطع ال الكنيست أيمن عودة إن القائمة حققت إجنازاً

. 61ستحاول منع نتنياهو من تأليف احلكومة املقبلة كونه ال يملك    مقعداً

استطالعات قنوات التلفزة إن  وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان
إذ  ،وال بد من انتظار النتائج احلقيقية ثم تقييم الوضع ،ختلف بعضها عن بعضي
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مقعداً. وأكد ليبرمان أن  61ريديم يقترب من حتقيق إن معسكر اليمين واحل
"إسرائيل بيتنا" يتمسك بمبادئه ولن يتزحزح قيد أنملة عن الوفاء بالوعود التي 

  خرى.قطعها للناخبين، كما أكد أن إسرائيل لن تذهب إىل جولة انتخابات أُ
  

  [اجليش اإلسرائيلي يعلن مهاجمة سيارة سورية
  بحجة إحباط حماولة قنص] بالقرب من منطقة احلدود

  
  3/3/2020"معاريف"، 

  
قال بيان صادر عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي إن قوة من اجليش هاجمت 

رداً على  ،أمس (االثنين) سيارة سورية بالقرب من منطقة احلدود يف اجلوالن
  .حماولة قناصة إطالق النار يف اجتاهها

سرائيلي رصدت حماولة لشن هجوم وأضاف البيان أن قوة تابعة للجيش اإل
فقامت بمهاجمة سيارة متورطة يف حماولة  ،قنص يف هضبة اجلوالن الشمالية

  الهجوم.

وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتايل بينت إنه حتى يف يوم االنتخابات يحاول 
أعداء إسرائيل املساس بها وعرقلة سير احلياة، وشدد على أن إسرائيل ستقوم 

  عدو يف هذا اليوم وباقي أيام السنة.بقطع يد ال

وذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات اإلسرائيلية أطلقت 
  صاروخاً على مركبة مدنية يف ضواحي مدينة القنيطرة.

وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن السيارة تابعة ألعضاء ميليشيا موالية 
ار إىل أن الهجوم اإلسرائيلي أسفر عن تدمير للرئيس السوري بشار األسد، وأش

  .السيارة بالكامل
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  [نتنياهو ملؤتمر "أيباك": "صفقة القرن"
  تعتبر فرصة القرن بالنسبة إىل إسرائيل]

  
  3/3/2020"يسرائيل هيوم"، 

  
أكد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن خطة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لتسوية النزاع مع الفلسطينيين املعروفة باسم "صفقة القرن" تعتبر 

  فرصة القرن بالنسبة إىل إسرائيل. 

وجاء تأكيد نتنياهو هذا يف سياق خطاب متلفز تم بثه يف مؤتمر جلنة الشؤون 
اإلسرائيلية ["أيباك"] املنعقد يف واشنطن الليلة قبل املاضية،  - ميركيةالعامة األ

ستفرض إسرائيل  ،وشدّد فيه أيضاً على أنه بعد استكمال عملية رسم اخلرائط
يف املناطق سيادتها على األراضي التي قضت "صفقة القرن" بضمها إليها 

الضم. كما شدّد على أن وأشار إىل أن الواليات املتحدة ستعترف بهذا [احملتلة]، 
وسيتغير مستقبلها على نحو  ،طة الدولةيستتغير خر ، إذهذا اليوم سيكون تاريخياً

  جيد.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان التوصل إىل 
للتفاوض معهم على دائم مشيراً إىل أنها على استعداد  ،تسوية مع الفلسطينيين

  ن".أساس "صفقة القر

وانتقد نتنياهو املرشح األبرز يف االنتخابات التمهيدية يف احلزب الديمقراطي 
األميركي بيرين ساندرز على خلفية تصريحاته بأن "أيباك" تقدم منصة للتعصب، 

  .ووصفها بأنها مغرضة ومشينة

وحذر رئيس احلكومة من خطر إيران، وأشار إىل أنه سيمنعها من احلصول على 
  .نووية طاملا بقي يف منصبهترسانة أسلحة 

 هذا وخالل مؤتمر "أيباك" أعلن رئيس صربيا ألكسندر ووتشيتش أن بالده توشك
   القدس.مدينة يف لها أن تفتتح مكتب جتارة رسمي  على
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كما أعلن زعيم الكونغو فليكس تشيسيكيدي تعيين سفير لبالده يف إسرائيل خالل 
، بإقامة عالقات وثيقة مع إسرائيلاأليام القليلة املقبلة، وقال إنه معني 

  وأبدى رغبته يف زيارتها. ،خصوصاً يف اجملاالت االقتصاديةو
  

  [بايدن: سياسات إسرائيل تقوّض من الدعم الذي حتظى
  به يف صفوف الشبان يف الواليات املتحدة]

  
  3/3/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال املرشح يف االنتخابات التمهيدية يف احلزب الديمقراطي األميركي ونائب 

من شيئاً فشيئاً الرئيس األميركي السابق جو بايدن إن سياسات إسرائيل تقوّض 
الدعم الذي حتظى به يف صفوف الشبان يف كال احلزبين اجلمهوري والديمقراطي 

  يف الواليات املتحدة.

ب ألقاه أمام املؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة وأضاف بايدن يف سياق خطا
اإلسرائيلية ["أيباك"] املنعقد يف العاصمة األميركية واشنطن الليلة  - األميركية

قبل املاضية، أن أي ضم ستقوم به إسرائيل ألجزاء من الضفة الغربية إىل جانب 
ان إنشاء سيمنعيف الضفة ن مشاريع بناء بشأاإلعالنات يف األسبوع األخير 

 .دولة فلسطينية ذات تواصل جغرايف يف املستقبل

وقال بايدن إن مثل هذه اخلطوات ستخنق أي أمل بالسالم وستبعد إسرائيل عن 
 ، وخصوصاً قيمها الديمقراطية، وتقوض من الدعم إلسرائيل يف الواليات املتحدة

  يف صفوف الشباب.

إىل جانب دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية  وأكد بايدن أيضاً أنه سيقف دائماً
وآمنة، ودعا الفلسطينيين إىل القضاء على التحريض يف الضفة الغربية، ووقف 

  .الهجمات الصاروخية من قطاع غزة

وأعرب رئيس منظمة "جي ستريت" اليهودية الليبرالية يف الواليات املتحدة 
  جيرمي بن عامي عن دعمه لتصريحات بايدن.
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وإلغاء استقاللية اجلهاز القضائي وإخضاعه للمستوى السياسي. أحزاب 
واحلريديم كلها توحدت خلف هذين املوقفين. كلهم هذه املرة اليمين 

ذا هيريدون السيادة على املستوطنات، وإبعاد حمكمة العدل العليا عن 
  .األمر

  هذه الرسالة الواضحة سهلت على نتنياهو العودة إىل موقع الزعامة
والقيادة. وبدالً من أن يقدم نفسه كضحية بائسة لقوى أقوى منه يف 

 هذهنتنياهو  وّجركما يف اجلولتين السابقتين،  ،الشرطة والنيابة العامة
صورة الرابح والزعيم القوي الذي يعرف كيفية التحدث مع زعماء املرة 

دية العامل، ومع نشطاء فروع بعيدة يف الليكود، بنفس القدر من اجل
من احملاكمة  فقطإنقاذه جملرد ليس  هنتخابواحلزم. زعم أن الغرض من ا

ترسيم حدود  - التي تقترب، بل الستكمال مهمتين أساسيتين يف حياته
الدولة و"تغيير النخب". مؤيدوه فضلوا كثيراً صورة الزعيم املصمم 

  احلملتين السابقتين. نمواملركّز، على اجملرم الفار 
  عاماً من حكمه، منذ عودته إىل كرسي رئاسة احلكومة، جتنب  11خالل

نتنياهو عمومًا تقديم موقف أيديولوجي. وفضّل أن يظهر كبراغماتي، 
حتى لو كان الثمن انتقادات من اليمين، وأيضاً عندما فضّل االختباء وراء 

سمح لهم ت شاكيد وميري ريغيف)، لي(نفتايل بينت، أيّوزراء مهمّين 
بالتصادم مع املؤسسات األكاديمية واألمنية والقضائية والثقافية. اآلن، 
عاد إىل جذوره وأوضح أن هذه هي حربه، بدالً من "القيادة من اخللف". 

  ولقد أثمر ذلك. 
  التعيين بلقد عزز نتنياهو احلماسة األيديولوجية واإلجنازات السياسية

، 2015ألمير أوحنا وزيراً للعدل [أوحنا عضو كنيست منذ سنة  ملهم جداًا
وكان يف اللجنة اخلاصة للكنيست ملناقشة قانون القومية، وهو الوزير 

اجليب  يفاملثلي الوحيد يف تاريخ دولة إسرائيل]. تعيين أوحنا قائداً 
ياهو ينوي القتال حتى اليميني يف شارع صالح الدين أظهر أن نتن

يف منصب  دإلداحنا ذهب إىل املواجهة وعيّن دان النهاية ولن يتنازل. أو
البدء بالتحقيق يف قضية  لدادإاملدعي العام للدولة، وأعلن ائم بأعمال ق

الشركة الناشئة "البعد اخلامس" [شراء الشرطة برناجماً من شركة البعد 
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رئيساً سابقاً إلدارتها]، غانتس  كان ندماعاخلامس بطريقة غير قانونية 
تدهور بني غانتس يف استطالعات الرأي العام. وكانت بعده بدأ  الذي

الضربة القاضية نشر الشريط املسرب للمستشار يسرائيل بكار الذي 
  وصف فيه غانتس بالصفر وبأنه غير جدير.

 حولها، وهي "فقط  حدركز أزرق أبيض على رسالة واحدة يمكنه أن يت
لكنه القى صعوبة يف االتفاق على أي شيء آخر. غانتس ليس بيبي"، 

استقبل خطة ترامب بنعم وال؛ أيّد جهاز القضاء، وبعد ذلك اتهمه 
 بمالحقته سياسياً تماماً كما فعل نتنياهو؛ حاول التقرب من القائمة

املشتركة، احلزب األساسي يف كتلة اليسار، ثم ابتعد عنها  [العربية]
تفق عليها، ركزت احلملة على الفوارق جمدداً. ويف غياب أيديولوجيا م

  كافياً. يكن الشخصية بينه وبين نتنياهو، وهذا مل
  يف اليسار، جنحت القائمة املشتركة يف التغلب على اخلالفات والصراعات

الداخلية بين مكوناتها وزعمائها وتسويق نفسها كحزب احتجاجي بديل. 
تراح نقل منطقة املقاطعة التي فرضتها عليها األحزاب الصهيونية واق

املثلث إىل الدولة الفلسطينية العتيدة يف خطة ترامب، دفعا بها إىل حتقيق 
وعلى ما يبدو، إىل زيادة قوتها يف داخل اليسار  - إجناز غير مسبوق

اليهودي أيضاً. مل يكن هذا صعباً، عندما يكون البديل اليساري هو العمل 
ركزة تمحورت على ميرتس الذي خاض حملة ضعيفة غير م - غيشر –

تطلع زعمائها إىل مناصب يف احلكومة واالهتمام املبالغ فيه بمسائل 
  هامشية.

  الليكود والقائمة املشتركة، يمثالن اليوم الطرفين األيديولوجيين
النقيضين يف إسرائيل: ضم املناطق يف مواجهة تقسيم البلد، التفوق 

خلالفات ستكون يف قلب اليهودي يف مواجهة املساواة يف املواطنة. هذه ا
النقاش السياسي يف السنوات املقبلة، من دون أي عالقة بتطورات 

  حماكمة فساد نتنياهو. 
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  مراسل سياسي - جاكي خوري 
  3/3/2020"هآرتس"، 

  
  سية،املواطنون العرب شاركوا يف اللعبة السيا

  لكن إسرائيل مل تنضج بعد
  

 طاب خاجلمهور العربي:  تبعث نتائج االنتخابات برسالة واضحة إىل
واملساواة، والشراكة واالندماج ربما يزيد احلافز للخروج  ،السالم

قع هو أن دولة إسرائيل واملشاركة يف التصويت، لكنه لن يغير الواقع. الوا
يمين، وكل زيادة يف تمثيل اجلمهور العربي يف الكنيست لن دولة  هي

إنها تؤدي حتديداً إىل ، تزيد يف فرص االندماج والتأثير. على العكس
  تطرف اجلمهور اإلسرائيلي وإىل إقصاء العرب.

  الرسالة التي عبّرت عنها النتائج واضحة بالنسبة إىل العرب من مواطني
ون تفيدسديمقراطية، العرب سي بعد ذلكوإسرائيل: الدولة هي أوالً يهودية 

 الديمقراطية. هذه الرسالة شعروا بها يف مركز قيادة وامشهمن فقط 
، االختبار نماذجتركة يف شفاعمرو. مع نشر نتائج املش] [العربيةالقائمة 

كان هناك مَن هتف عدة ثوان، لكن وجوه أعضاء القائمة عبّرت عن كل 
  .اريغير املسبوق بكل مع - شيء، على الرغم من جهودهم إلبراز اإلجناز

  مل يسبق لألحزاب العربية أن وصلت إىل هذا العدد من املقاعد، سواء كان
مقعدًا  15. القائمة املشتركة واثقة بأن إجناز 15مقعداً أو  14ود املقص

نساء من القائمة املشتركة إىل  4هو يف متناول اليد، ومعنى ذلك دخول 
سيُدخل إىل الكنيست إيمان اخلطيب من احلركة  15الكنيست. املقعد  الـ

اإلسالمية، ويف مبنى الكنيست، سيضطرون إىل التعود على اجللوس إىل 
جانب امرأة حمجبة. ويف الواقع اإلسرائيلي هذه سابقة وإجناز بكل معنى 

  الكلمة. 
 كان لدى القائمة املشتركة كل املكونات 23يف انتخابات الكنيست الـ ،

اندفاعة انتخابات أيلول/سبتمبر من  تواصل ائمةقاملطلوبة للنجاح: ال
حركات على دعم يف األشهر األخيرة، على خلفية الت تدون عوائق، وحصل
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  صدر حديثاً 
  

  نا والقدس: سيرة ذاتيةأ
  
  

  هالة سكاكيني ف:تألي
  181عدد الصفحات: 

  $ 12السعر:  
  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

السكاكيني يف يتناول هذا الكتاب مراحل حياة هالة 
. تشاركنا 1948حتى نكبة  1924القدس، منذ الطفولة سنة 

هالة، عبر االنتقال املتقن بين اخلاص والعام، عدة حمطات 
وأحداث اجتماعية وثقافية وسياسية عاشتها يف تلك الفترة 
مع عائلتها، مظهرةً بذلك احلضور امللحوظ لشخصية والدها 

ثر واضح يف بنائها خليل السكاكيني، وما كان لها من أ
الذاتي واملعريف. ينتقل بنا السرد من ذكرى إىل أُخرى وسط 
تفصيالت صغيرة ودقيقة لألمكنة وأجواء احلياة يف 
املدينة، وأسماء عائالتها، ومسارحها، ومدارسها، 
ومقاهيها، وطقوسها يف االحتفاالت بمختلف املواسم يف 

وكأن الكتاب  الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي،
دعوة للقارئ كي يسير مع هالة يف شوارع القدس 
ويستحضرها شعورياً بسالسة. وتتضمن هذه النسخة 
العربية ملحقاً خاصاً بيوميات هالة يف القدس زمن احلرب 

)1940 -1942.(  

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649515

