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 كي لـ"األيام": لم نستكمل خطة السالم لنقرر كيفية عرضهايمسؤول أمر  .1
قال مسؤول أمريكي كبير لـ"األيام" إن اإلدارة األمريكية لم تقرر حتى اآلن  عبد الرؤوف ارناؤوط:

 وقال المسؤول األمريكي الكبير كيفية عرض خطتها للسالم التي لم يتم استكمال وضعها حتى اآلن.
لم يكن احد الطرفين  إذا"بما أنها لم تستكمل بعد، فإننا لم نقرر بعد كيف سنعرضها وماذا سيحدث 

"نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لكننا متفائلون وأضاف  مستعدا للقدوم الى طاولة المفاوضات".
نتظر خطتنا جدا بإن جميع الدول المعنية التي ترغب في دعم اتفاق سالم بين الجانبين ال تزال ت

 وترغب في العمل معنا وتدرك انه ال يمكن استبدالنا".
قالت إن الواليات المتحدة  أخيرةلـ"األيام" عن تقارير  أسئلةوكان المسؤول األمريكي يرد على 

كما اعتبر المسؤول األمريكي إن العديد من التقارير التي  األمريكية لن تعرض الخطة على الجانبين.
وقال بهذا الشأن "على الرغم من كل التقارير الخاطئة  الخطة األمريكية خاطئة. تنشر عن محتويات

 عن خطتنا فإننا واثقون من أنها ستكون مفيدة لكال الجانبين والشعبين".
 3/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 اتفاوضمالسلطة الفلسطينية تنفي رفضها العودة للرئاسة  .2

على تصريحات  ردا   ، أنهرام هللا، من 3/2/2018 ،طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسنشرت 
منسوبة إلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يزعم فيها رفض الرئيس محمود عباس العودة إلى طاولـة 

ردينـــه، النـــاطم الرســـمي باســـم الرئاســـة، أن هـــذه المـــزاعم ال تعـــدو كونهـــا  أبـــوالمفاوضـــات، أكـــد نبيـــل 
نؤكـد علـى أننـا لـم نـرفض "ردينـة:  أبـووقـال  وأقواال  غير مسؤولة. ،الوقائعوجهال ب ،تحريضا  مفضوحا  

 ."ولــم نــرفض المفاوضــات مــن حيــث المبــدأ ،الــدولتين أي عــرض لمفاوضــات تهــدف إلــى تطبيــم حــل  
للوصـــول إلـــى إقامـــة الدولـــة الفلســـطينية وعاصـــمتها  "نحـــن نتمســـك بمفاوضـــات جـــادة طريقـــا   وأضـــاف:

وقبــل كــل شــي  أن  ابع أبــو ردينــة: إن المفاوضــات الجــادة تتطلــب أوال  وتــ ".1967القــدس علــى حــدود 
 الدولتين، وبالمفاوضات وليس اإلمال ات". يؤمن الطرف اآلخر بحل  

وقال الناطم الرسمي باسـم الرئاسـة: عنـدما طالبنـا ب ليـة دوليـة جديـدة لرعايـة المفاوضـات فـإن ذلـك ال 
 لتحقيم السالم بيننا وبين اإلسرائيليين. يعتبر خروجا  عن التزامنا بالمفاوضات كسبيل

اســتقبل وفــد  الــرئيس عبــاس ، أنلنــدنو تــل أبيــب ، مــن 3/2/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأضــافت 
أمنــي الروســي رفيــع، برئاســة ســكرتير مجلــس األمــن القــومي نيكــوالي باتروشــيف، وأعــرب عــن رفضــه 

 ة الفلســـطينية مســـتعدة للعـــودة فـــورا  إلـــىاالتهامـــات األمريكيـــة لـــه بـــرفض المفاوضـــات، وقـــال إن القيـــاد
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المفاوضات، إذا كانت جادة يلتزم فيها الطـرف اآلخـر بمسـتلزمات هـذا السـالم، وفـي مقـدمتها الموافقـة 
 على حل الدولتين ووضع جدول زمني للمفاوضات وإلنها  االحتالل.

 
 تحريضللمفاوضات  عودة عباس: التصريحات األمريكية حول رفض الفلسطينية الحكومة .3

يوســف المحمــود مــا جــا  فــي التصــريحات  الفلســطينيةاعتبــر المتحــدث الرســمي باســم حكومــة  :رام هللا
طاولـة المفاوضـات،  إلـىالمنسوبة لـ)مسؤول أمريكي رفيع( حول رفـض الـرئيس محمـود عبـاس العـودة 

ي، وهو بالتـالي بأنه تزوير واضح ومتعمد لرؤية القيادة الفلسطينية وللنضال والكفاح الوطني الفلسطين
 وأكـــــد المحمـــــود فـــــي بيـــــان، الجمعـــــة ينـــــدر  ضـــــمن ســـــياقات التحـــــريض المرفوضـــــة وغيـــــر المقبولـــــة.

ـــى نهـــ   أن، 2/2/2018 ـــرئيس عبـــاس، هـــي الطـــرف الحـــري  عل القيـــادة الفلســـطينية وعلـــى رأســـها ال
رسا  أسس العملية السياسية، وترسيخ عملية السـالم الحقيقيـة التـي تف  إلـىضـي المفاوضات والحوار وا 
، ضـمن 67إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عـام 

 قرارات الشرعية الدولية. إلى الدولتين واستنادا   إطار حل  
 2/2/2018 ،القدس، القدس

 
 يرهن المفاوضات بتدخل دولي "محايد" حسام زملط .4

ســفير ، أن واشــنطن معــاذ العمــري نقــال  عــن مراســلها فــي  ،3/2/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدننشــرت 
حســـام زملـــ  نـــادى المجتمـــع الـــدولي للتـــدخل فـــي عمليـــة الســـالم  .الســـلطة الفلســـطينية فـــي واشـــنطن د

اإلسـرائيلية لتنفيـذ القـرارات الدوليـة، وضـمان حقـوق الفلسـطينيين خصوصـا   -والمفاوضات الفلسطينية 
مـــب بالقـــدس اى الجانـــب اإلســـرائيلي بعـــد اعتـــراف الـــرئيس دونالـــد تر بعـــد "انحيـــاز" الواليـــات المتحـــدة إلـــ

 وا عالنه نقل سفارة بالده إليها، بحسب ما قال. "إسرائيلـ"عاصمة ل
خـالل مـؤتمر صــحافي أمـس فـي المركـز الفلســطيني الثقـافي فـي العاصـمة األمريكيــة، أن  ،وأكـد زملـ 

ود دول محايــدة ليســت الواليــات المتحــدة فقــ  ال يمكــن أن تبــدأ إال بوجــ "إســرائيل"محادثــات الســالم مــع 
سرائيل. وأضاف أنه ال سـبيل للعـودة إلـى المفاوضـات سـوى بــ"مشاركة دوليـة محايـدة لتنفيـذ القـرارات  وا 
الدوليــة". وأضــاف: "لــن يجتمــع أي فلســطيني علــى طاولــة مفاوضــات ال تضــمن حقــوق الفلســطينيين 

مب باعترافه بأن القدس عاصمة النه الرئيس دونالد تر وتستند على مبدأ محايد ومرجعية دولية، وما أع
 إلسرائيل يقود األمور إلى طريم مسدود، ويزيدنا إصرارا  على الدفاع عن حقوقنا".

وقــال زملــ  إن الفلســطينيين ســيأخذون فــي االعتبــار األطــراف األخــرى المحايــدة، والتــي تضــم أوروبــا 
 ة الســـالم. وتـــابع: "هـــذه )الحكومـــة اإلســـرائيلية(وســـائر أعضـــا  المجتمـــع الـــدولي، للمشـــاركة فـــي عمليـــ
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الــدولتين عــن طريــم األفعــال فكــل يــوم  الــدولتين بالكلمــات، بــل تــرفض حــل   ليســت حكومــة تــرفض حــل  
 تقتل االحتمال بإنها  األزمة وتدفنه عميقا  في األرض". 

حسـام زملـ   أن ،واشنطن سعيد عريقـات، نقال  عن مراسلها في 2/2/2018 ،القدس، القدسوأضافت 
قـال إنــه علـى الــرغم تـأزم العالقــات الثنائيــة الفلسـطينية األمريكيــة فـي األســابيع الثمـاني الماضــية، فــإن 
االنخراط الفلسطيني األمريكي الذي يتناول كافة بنود العالقة الثنائية بين الطرفين تضاعف في األيام 

وقــال زملــ  "إننــي  راطيين ومســتقلين.القليلــة الماضــية مــع المشــرعين األمــريكيين مــن جمهــوريين وديمقــ
رس بشـــــقيه النـــــواب والشـــــيول ومـــــن الحـــــزبين الجمهـــــوري جأجـــــد تجاوبـــــا  ملموســـــا  مـــــع أعضـــــا  الكـــــون

 والديمقراطي بشأن ضرورة الحفاظ على، وتحسين العالقات الثنائية بيننا وبين الواليات المتحدة".
ق مكتـب بعثـة منظمـة التحريـر فـي واشـنطن وحول ما إذا كانت وزارة الخارجية األمريكية ستقوم بـإغال

 وفم ما نشره اإلعالم اإلسرائيلي، قال زمل  إنه لم ُيبلَّغ بأي إجرا  كهذا بعد.
ه علــى ســؤال يخــ  إدرا  الواليــات المتحــدة  هنيــة، رئــيس المكتــب السياســي لحركــة  إســماعيلوفــي رد 

د المصـالحة الفلسـطينية قـال حماس على الئحة اإلرهـاب، ومـا إذا كـان مـن شـأن ذلـك أن يعرقـل جهـو 
زمل  إنـه ال يعتقـد بـأن  إدرا  هنيـة علـى تلـك الالئحـة سـيؤثر بـأي شـكل مـن األشـكال علـى المـداوالت 

 الجارية بشأن المصالحة.
 

 الجاري  20عّباس يلقي خطابًا أمام مجلس األمن في  .5
ود عبـاس سـيلقي خطابـا  محم ةالفلسطيني السلطة أُعلن في نيويورك أمس، أن رئيس :نيويورك، رام هللا

 الجاري. 20/2/2018أمام االجتماع الشهري لمجلس األمن بشأن الشرق األوس  والذي يعقد في 
وأكد السفير الكويتي في األمم المتحـدة منصـور العتيبـي، فـي مـؤتمر صـحفي عقـده فـي مقـر المنظمـة 

"سيكون مفيدا  جدا  لكي الدولية الخميس، بمناسبة تولي بالده رئاسة مجلس األمن، أن حضور عباس 
يسمع موقفه أعضا  مجلس األمن"، نافيا  اعتراض أي دولة عضو في المجلـس علـى حضـور الـرئيس 

 الفلسطيني، في إشارة إلى الواليات المتحدة.
 3/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 المصالحة الفلسطينية تواجه أزمة مالية :مسؤولون فلسطينيون  .6

لمصــالحة الفلســطينية مشــكالت وعقبــات لــيس فقــ  علــى صــعيد أزمــة تواجــه ا :محمــد يــونس -رام هللا 
الثقـة بـين حركتــي فـتح وحمـاس، إنمــا أيضـا  فــي مـا يتعلـم بعــدم قـدرة السـلطة علــى مواجهـة احتياجــات 

 قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني مواطن تحت حصار قاٍس.
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وفير مــوارد ماليــة واســعة وقــال مســؤولون فلســطينيون إن عــودة الســلطة إلــى العمــل فــي غــزة، تتطلــب تــ
لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، لم تتمكن حماس من تمويلها أثنـا  إدارتهـا 
القطــاع خــالل الســنوات العشــر الماضــية. فمــن ناحيــة يتطلــب بســ  الحكومــة ســيطرتها علــى القطــاع 

ت الفقـر والبطالـة األعلـى فـي ألـف موظـف إضـافي، وتـوفير حلـول عاجلـة لمشـكال 40توفير رواتـب لــ 
العالم، خاصة بين الخريجين الجامعيين، في وقت تعاني السلطة أزمة مالية متصاعدة نتيجـة تنـاق  
الدعم المـالي. وهـو مـا اسـتدعى طلـب رئـيس الحكومـة الفلسـطينية رامـي الحمـد هللا مـن الـدول المانحـة 

شـاريع وجوديـة تتعلـم بقـدرة النـاس علـى توفير تمويل سخي لتنفيـذ مشـاريع عاجلـة فـي غـزة، بعضـها م
 البقا  مثل المياه والطاقة.

وتشير تقارير األمم المتحدة إلـى أن غـزة "لـن تصـلح للعـيش" فـي غضـون السـنوات القليلـة المقبلـة، إذا 
فـي المئـة مــن  97لـم تتـوفر الميـاه الصـالحة للشـرب. وأظهـر تقريــر أخيـر لسـلطة الميـاه الفلسـطينية أن 

 ة في القطاع ليست صالحة للشرب نتيجة تسرب مياه البحر والصرف الصحي إليها.المياه الجوفي
 600وطالب الحمدهللا الدول المانحـة تمويـل إنشـا  محطـة لتحليـة الميـاه فـي القطـاع تصـل كلفتهـا إلـى 

مليون دوالر لتمويلها. وحض الدول المانحة على  380مليون دوالر. وأشار إلى وجود تعهدات بتوفير 
 التحرك لسد الفجوة التمويلية الالزمة للشروع في إقامة المشروع.سرعة 

 3/2/2018 ،الحياة، لندن
 

 الخضري يدعو للقاء عاجل لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة .7
إن  2/2/2018قـــال النائـــب جمـــال الخضـــري رئـــيس اللجنـــة الشـــعبية لمواجهـــة الحصـــار الجمعـــة  :غـــزة

ا   عاجال  لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين حركتي فـتح الوضع الفلسطيني على كافة الصعد يتطلب لق
وأشـار إلـى أن  وأكد الخضري في بيان أن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة مصلحة وطنيـة عليـا. وحماس.

 تنفيذ االتفاق هو الُمقدم اآلن على كل الملفات.
 2/2/2018 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 طريقه بالقدس من غاضبين لّ ض ينقذ إسرائيلياً  أمن السلطة ":فلسطين أون الين" .8

، مـن احتجـاز أحـد المسـتوطنين وضـربه 2/2/2018 تمكـن متظـاهرون، مسـا  الجمعـة :القدس المحتلـة
حراق مركبته إثر دخوله إلى بلدة أبـو ديـس شـرق مدينـة القـدس. وأفـادت مصـادر إعالميـة فلسـطينية  وا 

بلــدة أبــو ديــس، حيــث احتجــزه الشــبان وضــربوه قبــل أن ن المســتوطن يبــدو تــاه بــالطريم وصــوال  إلــى أبــ
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وأضافت أن عناصر من الشرطة الفلسطينية تدخلت وسحبت المستوطن من بين يدي  يحرقوا مركبته.
 .المتظاهرين الغاضبين ووفرت له الحماية لحين وصول جيش االحتالل، وقامت بتسليمه فورا  

 2/2/2018 ،فلسطين أون الين
 

 جبينهو وسام شرف يضعه اإلنسان على صدره األمريكية":  قائمة اإلرهاباجه على "ردًا على إدر  هنية .9
أشرف الهور: قلل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات  - غزة

اسمه على ما تسمى "قائمة  بإدرا خاصة بـ "القدس العربي"، من أهمية القرار األمريكي األخير 
، خارجية األمريكية، مستخدما المثل الفلسطيني المعروف "انقعوه واشربوا ميته"اإلرهاب" لوزارة ال

وأكد أن القرار  .إن ذلك األمر يعتبر "وسام شرف يضعه اإلنسان على صدره وعلى جبينه"مؤكدا  
يأتي في إطار مخططات تمرير "صفقة القرن"، لكنه قال إن الشعب الفلسطيني "لن يستسلم" لو كلفه 

 ر في التصدي لهذه الصفقة.ذلك الكثي
وردا على سؤال حول إمكانية نجاح اإلدارة األمريكية في تمرير "صفقة القرن" عبر الضغ  على 

سنة تحت  11الفلسطينيين، قال هنية "الضغ  على غزة والشعب الفلسطيني ليس بالجديد، اآلن لنا 
بعد سياسي من خالل عدم االعتراف وأضاف أن تلك "المعركة" تمثلت ب طائلة معركة ثالثية األبعاد".

(، وببعد عسكري من 2006بنتائ  االنتخابات الديمقراطية )فوز حماس في المجلس التشريعي عام 
 خالل الحروب التي تعرضت لها غزة وببعد اقتصادي من خالل الحصار.

دا في وحول المخططات األمريكية لتمرير "صفقة القرن" قال "اليوم هناك نقلة خطيرة وخطيرة ج
السياسة األمريكية، تتمثل في موضوع القدس وموضوع المستوطنات والالجئين وموضوع الكيانية 

 الفلسطينية، وما لحقه من تصنيف على ما يسمى بقوائم اإلرهاب العبثية".
وأكد أن الهدف من ورا  هذا المخط  هو "تغيير مواقف حماس"، لكنه أكد "لن نغير مواقفنا إطالقا، 

جهاض صفقة ومستمرون  بالتمسك بالثوابت وخيار المقاومة، وبتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وا 
 القرن". وقال إن هذا األمر قد يكلف الكثير، لكن "شعبنا لن يستسلم".

 3/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 فرض وقائع على األرض واشنطنالحية: ال نعترف باالحتالل وال بالدولة اللقيطة ونرفض محاولة  .10
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إن "دولة االحتالل"، : طالل النبيه -زة غ

ومن خلفها اإلدارة األمريكية يحاوالن حسم القضايا الكبرى للقضية الفلسطينية، المتمثلة باألرض 
كة حماس واإلنسان والمقدسات. وخالل حديثه لمراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أكد الحية أن حر 
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مب بالقدس موحدة ونقله اوأبنا  الشعب الفلسطيني يرفضون قرارات اإلدارة األمريكية باعتراف تر 
 السفارة األمريكية إلى القدس. 

ورفض الحية تغاضي الواليات المتحدة األمريكية عن االستيطان الذي يلتهم األرض، ورفضها عودة 
حاولتها إسناد المقدسات وفي مقدمتها القدس واألقصى الالجئين الذين يمثلون اإلنسان الفلسطيني، وم

لـ"دولة االحتالل". وأكد لمراسلنا أن صمود وثبات الشعب الفلسطيني أفشل مشاريع التوطين السابقة، 
مشير ا إلى أنها ليست المرة األولى التي يستهدف فيها االستعمار واالستيطان والظالمون مدينتنا 

ثبيت المواطن الفلسطيني المقدسي، بالمليارات والماليين والدعم السياسي المقدسة. ودعا الحية إلى ت
والمالي واألمني والبشري، واستنهاض األمة لرفض االعتراف باالحتالل. وتابع: "ال نعترف 
باالحتالل، وال بالدولة اللقيطة، ونرفض محاولة األمريكان فرض وقائع على األرض بما يسمى 

 لبديل أو المشروع اإلقليمي أو السالم االقتصادي أو السالم اإلقليمي". أو الوطن ا صفقة القرن"
 2/2/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 وستتواصل بكافة األراضي ة عابرةقرار ترامب ليست هب   حماس: االحتجاجات ضدّ  .11

ب، بشأن قالت حركة حماس، إن الفعاليات االحتجاجية ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترام: غزة
وأضاف حازم  مدينة القدس المحتلة، "ليست هبة عابرة، وستتواصل بكافة األراضي الفلسطينية".

قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان إن "شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله حتى تحرير كامل 
وفي  أرضه من االحتالل وانتزاع حريته ولن يسمح بتمرير أي قرار ينتق  من حقوقه الكاملة".

السياق، اعتبر المتحدث باسم "حماس"، أن المصالحة "ضمان لمواجهة مخططات تصفية القضية 
 الفلسطينية".

 2/2/2018، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يقصف موقعين لحماس جنوبي قطاع غزة .12
قصف جيش االحتالل اإلسرائيلية، الليلة الفائتة، قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على : هاشم حمدان

وقال المتحدث باسم جيش  إطالق صارول من القطاع باتجاه إسرائيل لليلة الثانية على التوالي.
 االحتالل إن طائرات حربية هاجمت موقعين عسكريين لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم العثور على شظايا صارول في منطقة مفتوحة في ما يسمى "المجلس اإلقليمي 
 ، وذلك بعد وقت قصير من انطالق صافرات اإلنذار في المنطقة.شاعار هنيغيف"
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وكانت صافرات اإلنذار قد انطلقت مرة أخرى، بعد نحو ثالث ساعات، في "المجلس اإلقليمي 
أشكول". وبحسب جيش االحتالل فإن الصافرات قد تم تفعيل أثنا  غارات طائرات االحتالل على 

 تجاه إسرائيل.قطاع غزة وليس بسبب إطالق صواريخ با
من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات االحتالل قصفت موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية 

ا لكتائب القسام  غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن طائرات االحتالل استهدفت موقع 
 غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية.

 3/2/2018، 48عرب 
 

 على حدود قطاع غزة عبرية: اكتشاف نفق هجومي جديد إعالميةادر مص .13
قالت مصادر إعالمية عبرية الليلة إن الجيش اكتشف خالل األيام ": صفا"ترجمة  -القدس المحتلة 

وذكر موقع "مفزاك" العبري أن الجيش  األخيرة نفقا  يعود لحركة حماس على حدود قطاع غزة.
وبحسب الموقع فإن  لفترة األخيرة وأنه يقوم حالي ا بمتابعة خ  سيره.اكتشف نفق ا هجومي ا خالل ا

"اكتشاف النفم جا  ثمة لالكتشاف التكنولوجي الذي تم تطويره مؤخرا  وأدى حتى اآلن الكتشاف عدة 
 أنفاق".

 2/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 وفد من حماس يلتقي مدير األمن العام اللبناني .14
برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشم؛ المدير العام  ،فد من حركة حماسالتقى و 

وقال الرشم إن حماس تقف بجانب لبنان في  لألمن العام اللبناني اللوا  عباس إبراهيم في بيروت.
 وجه التهديدات الصهيونية التي أطلقها "وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان".

يم دعم لبنان للقضية الفلسطينية، كما أثنى على تعاون حماس مع أجهزة األمن من جهته، أكد إبراه
اللبنانية في كشف شبكة الموساد اإلسرائيلي التي استهدفت سيارة القيادي في الحركة محمد حمدان 

 بصيدا )جنوبي لبنان( الشهر الماضي وأدت إلى إصابته. 
 2/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 في لبنان وسورية تطاول أهدافاً  "أرض - أرض"تطّور صواريخ  "إسرائيل: """يديعوت أحرونوت .15

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس، أن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور : الناصرة
أرض" يبلغ مداها بين  –ليبرمان صادق الشهر الماضي على طلب الجيش "منظومة صواريخ أرض 
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قها من أي موقع في شمال إسرائيل "لتصل كل نقطة في بيروت أو كلم، يمكن إطال 300و 150
وستتكفل الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بإنتا  هذه الصواريخ على أن  أعماق األراضي السورية".

كلم.  300كلم، على أن يتم الحقا  إنتاجها بمدى  150يتم العمل أوال  على إنتا  تلك التي يبلغ مداها 
ن العسكرية في الصحيفة أليكس فيشمان عن مسؤول كبير في المؤسسة األمنية ونقل محلل الشؤو 

دوالر خالل السنوات العشر المقبلة. وكشف أن ليبرمان  ملياَري  قوله إن المشروع بمجمله يكلف نحو 
 مليون دوالر. 150صادق الشهر الماضي على الدفعة األولى بقيمة 

لى هدم طبقة كاملة في أي مبنى في بيروت، "ما ُيغني عن وأكد أن الصارول الجديد "إكسترا" قادر ع
استخدام الطيران الحربي لتنفيذ عملية كهذه". وأشار إلى أنه في المرحلة األولى، سيتم تزويد القوات 
البرية هذه الصواريخ، ثم تتم مال متها للسفن الحربية، وتعدل الحقا  لتستخدم بواسطة الطيران 

 الحربي.
 3/2/2018الحياة، لندن، 

 
 "معسكرات الموت"بسبب قانون  لغي زيارة مسؤول بولنديت اإلسرائيليةالخارجية  .16

ألغت الخارجية اإلسرائيلية زيارة كانت مقررة لرئيس مجلس األمن القومي البولندي إلى تل أبيب على 
ية في خلفية إقرار مجلس الشيول في بولندا قانونا يحظر اتهام الشعب بارتكاب جرائم ضد اإلنسان

ف معسكرات اإلبادة النازية على أرضها بأنها كانت بولندية.  الحرب العالمية الثانية، ووص 
وقد عبر ديوان رئاسة الوزرا  اإلسرائيلية عن غضبه الشديد حيال القانون البولندي الذي ُوصف من 

نكاٌر للمحرقة الناز  ية ولدور البولنديين قبل المسؤولين اإلسرائيليين بأنه محاولة لتزييف التاريخ، وا 
وقد اتهم رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بولندا بالسعي إلنكار التاريخ من خالل سن  فيها.

القانون المذكور، وقال في تصريحات أمام مجلس وزرائه "لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي 
 محاولة إلعادة كتابة التاريخ".

 2/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 القاضي باراك: عطب في الجهاز التشريعي اإلسرائيلي .17
انتقد رئيس المحكمة العليا اإلسرائيلية السابم، القاضي أهارون باراك، في مقابلة له : محمود مجادلة

نشرت يوم الجمعة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الحكومة التي اعتبرها تعتمد سياسة القوة 
مواجهات بين شرائح المجتمع، ويثير النعرات، فيما أشار إلى  لضعف في موقفها وأن نهجها يخلم

عطب في الجهاز التشريعي اإلسرائيلي الذي يعمل على سن قوانين معادية للمواطنين العرب تارة 
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وفردية تخدم مصالح أطراف معينة تارة أخرى، ما قد يدفعها لمواجهة المؤسسة القضائية، لمعارضتها 
وأضاف أن "الطبيعة النسبية للديمقراطية البرلمانية في إسرائيل تت كل، فيما  .المستمرة لقوانين األساس

يقول السياسيون إنه يجب ضب  السلطة القضائية، أعتقد أن لدينا جهاز قضائي منضب ، كما ينبغي 
 على السلطة التشريعية لجم نفسها ذاتي ا".

 2/2/2018، 48عرب 
 

 بإمكانها االنتظار: طبول الحرب تهديداتهاتهدئ  "إسرائيل" .18
صع دت إسرائيل هذا األسبوع تهديداتها ضد إيران وحزب هللا وسورية، وتوعدت جوقة : بالل ضاهر
وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس  -المهددين 

دخال كل  –أركان الجيش، غادي آيزنكوت  سكان بيروت إلى المالجئ بغارات جوية واجتياح بري وا 
وتدمير البنية التحتية في لبنان، وذلك بادعا  أن إيران تبني مصانع إلنتا  صواريخ دقيقة في لبنان. 
لكن يبدو أن اإلسرائيليين شعروا بأنهم بالغوا في تهديداتهم، وأنهم بثوا أجوا  حرب، ما حدا بهم إلى 

ل الصحف المركزية الصادرة يوم الجمعة، خاصة السعي إلى تلطيف هذه األجوا  وتهدئتها، من خال
 وأن صدى قرع طبول الحرب هذه تردد في عواصم كثيرة في العالم.

وكتب كبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن "الحملة اإلسرائيلية من أجل 
بحرب في الشمال. والعنوان هذا األسبوع. وعمليا، فإن إسرائيل هددت  األعاليلجم إيران تسلقت إلى 

 الفوري كان بيروت، لكن الرسالة غايتها موسكو وواشنطن وبرلين وباريس وبالطبع طهران أيضا".
وأضاف برنياع أنه التقى والمحلل الشهير في صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية، توماس فريدمان، 

جبهة الشمالية، وحصال على شرح حول مع ضباط إسرائيليين كبار في هيئة األركان العامة وقيادة ال
 الوضع الميداني في الجبهات اإلسرائيلية، وتركزت حول لبنان وسورية وقطاع غزة.

وبحسب أحد هؤال  الضباط، فإن الحديث إلى صحافيين هو جز  من الحملة اإلسرائيلية، بحيث أن 
د الحتمال نشوب حرب، ال "الهدف هو إعداد صناع القرار في عواصم العالم والرأي العام في البال

تتم المبادرة إليها ولكنها متدحرجة، والتوضيح بشكل غير مباشر لإليرانيين أن إسرائيل ال ترتدع من 
 احتمال مواجهة عسكرية". وأضاف هذا الضاب  أن "المطلوب حدوث أزمة تغي ر المعادلة".

با بالعمل ضد استقرار إيران في وأضاف برنياع أن نتنياهو يحاول إقناع ترامب وبوتين وزعما  أورو 
سورية، وأن حربا جديدة في المنطقة ستورط الغرب وروسيا أيضا. وأشار برنياع إلى أنه على الرغم 
من أن ادعا ات نتنياهو والقيادة األمنية اإلسرائيلية "حظيت بإنصات، لكن حتى اآلن، تم رفضها 

ندون ضمن الحملة اإلسرائيلية، ولكل العب منهم بأدب. ال الروس، وال األمريكيين وال األوروبيين يتج
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أسبابه. وهذه الحملة ُترسل أذرعا إلى الميدان، من خالل عمليات عسكرية علنية وسرية". ونقل عن 
 أحد الضباط اإلسرائيليين قوله إن "اإليرانيين يفهموننا جيدا جدا".

 2/2/2018، 48عرب 
 

 لحق مزيدًا من الضرر بآفاق محادثات سالمسي األمن إلقاء عباس كلمة أمام مجلس: دانون  .19
لم تبلغ إسرائيل مجلس األمن ما إذا كانت سترسل شخصية سياسية لتمثيلها في تلك الجلسة، التي 
سيستمع فيها مجلس األمن إلى إحاطة من مبعوث األمم المتحدة الخا  إلى عملية السالم في 

ائيلي في األمم المتحدة داني دانون في بيان، ورأى السفير اإلسر  الشرق األوس  نيكوالي مالدينوف.
أن إلقا  عباس كلمة أمام المجلس "سيلحم مزيدا  من الضرر ب فاق محادثات سالم مباشرة بين 

 الفلسطينيين واإلسرائيليين".
 3/2/2018الحياة، لندن، 

 
 تغلق مؤسسات في القدس استباقًا لقرار السلطة إعالنها عاصمة فلسطين" إسرائيل" .20

ر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد اردان، قرارا  بإغالق عدد من المؤسسات الفلسطينية أصد
في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمديد إغالق مؤسسات مغلقة منذ سنوات، مثل "بيت الشرق"، 

  وذلك استباقا  لقرار متوقع من السلطة يقضي بإعالن المدينة المقدسة عاصمة لدولة فلسطين.
وأفادت مصادر إسرائيلية في تل أبيب بأن قرار الوزير ال يقتصر على المؤسسات السياسية في 
القدس بل يشمل عددا  من المؤسسات المدنية الحيوية لتسيير الحياة الطبيعية، مثل الغرفة التجارية، 

مكتب والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي األسير الفلسطيني، و 
 1994الدراسات االجتماعية واإلحصائية. وقالت إن القرار يستند إلى القانون اإلسرائيلي الصادر عام 

الذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطم 
 شطة.إسرائيلية، ويعطي القانون لوزير األمن الداخلي صالحية إصدار قرارات تمنع هذه األن

 3/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 الجندي "غولدين" لنتنياهو عائلةرسالة شديدة اللهجة من  .21
وجهت عائلة الجندي اإلسرائيلي المفقود في قطاع غزة "هدار ": صفا"ترجمة  -القدس المحتلة 

مال قضية غولدين" رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتكت فيها من إه
وجا  في رسالة بعثتها "ليئا" والدة الجندي "غولدين" لنتنياهو ووزعت  الجنود المحتجزين في القطاع.
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دور ليبرمان، باإلضافة لوزير الجيش جمنها نسخا لقائد الجيش غادي آيزنكوت ووزير الجيش أفي
وبينت  لميدان القتال. السابم موشي يعلون، أنه يتوجب على الحكومة أن تعيد الجنود الذين أرسلتهم

الرسالة أن الحكومة أرسلت بالجنود إلى قطاع غزة منعا  إلطالق الصواريخ وفي محاولة للقضا  على 
األنفاق وجندت آالف الجنود لهذه الغاية ولكنها لم تتمكن من استعادة جنديين اثنين وقعا في أسر 

 حماس.
ت خوض نضال مستمر إلقناع الحكومة وقالت العائلة إن لسان حال الحكومة يطلب من العائال

 بضرورة استعادة الجنود، بدال  من أن يكون ذلك من ضمن واجبات الحكومة التي أرسلتهم إلى هناك.
 كما دعت العائلة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس عبر تشديد الحصار عليها.

 2/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ت الفلسطينيين بمواجهات مع االحتالل في "جمعة الغضب" التاسعةإصابة عشرا .22
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصا  الحي والمطاطي واالختناق يوم الجمعة : وكاالتوالالجزيرة 

 في مواجهات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
فلسطينيا أصيبوا برصا  الجيش اإلسرائيلي بالقرب  15ن وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة إ

وأضاف البيان أن األطبا  وصفوا جراح المصابين بـالمتوسطة،  من الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ولفت إلى أن عشرات المصابين اآلخرين أصيبوا باالختناق،  باستثنا  إصابتين وصفتا بالخطيرة.

ركز قرب الحدود قنابل الغاز المدمع، مشيرا إلى أنه تمت جر ا  إطالق الجيش اإلسرائيلي المتم
 معالجتهم ميدانيا.

ه عشرات الشبان الفلسطينيين نحو السيا  الحدودي الفاصل بين قطاع غزة  وفي وقت سابم، توج 
سرائيل حيث جرت مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.  وا 
را  المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي في وعلى صعيد متصل ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين ج

 مصابا بجروح وحاالت اختناق. 83مواقع متفرقة من الضفة الغربية يوم الجمعة إلى 
 2/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 على الطفلة عهد التميمي  تحّرضيخّطون عبارات  مستوطنون  .23

عاما ( والمعتقلة لدى  17ي )خ   مستوطنون كتابات تحر ض على قتل الطفلة عهد التميم: رام هللا
 قوات االحتالل منذ أسابيع بتهمة مهاجمة جنود إسرائيليين في قرية النبي صالح.
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وحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن المستوطنين خط وا كتابات على بعض الجدران في قرية 
إعدام عهد  النبي صالح في ساعات فجر اليوم الخميس، منها "الموت لعهد التميمي"، "يجب

التميمي"، "ال مكان لعائلة التميمي". وحملت الكتابات توقيع "مجموعة االنتقام في الجيش 
 اإلسرائيلي".

 2/2/2018، القدس، القدس
 

 دوالر مليون  191 بقيمة ضرائب على الكنائس المقدسية ضيفر االحتالل  :المحتلةالقدس  .24
ل في القدس المحتلة، في األسبوع المنتهي، شرعت بلدية االحتال: برهوم جرايسي -القدس المحتلة 

أماكن العبادة  إعفا بفرض حجوزات على الحسابات البنكية، لكنائس المدينة وأديرتها، خالفا لقانون 
الفاتيكان. وحسب ما ذكرته صحيفة  عواألديرة، وأيضا خالفا لالتفاق الذي أبرمته حكومة االحتالل م

مليون دوالر، من الكنائس واألديرة،  191ل قررت جباية ما يعادل "يسرائيل هيوم" فإن بلدية االحتال
 وأيضا من مؤسسات تابعة لألمم المتحدة، كضريبة مسقفات.

وتزعم بلدية االحتالل أن الضرائب ال تسري على المساحة العينية للكنائس، بل على األديرة، وعلى  
ف تجارية، إال أن هذا محض افترا ، مرافم أخرى، ومنها حسب زعم بلدية االحتالل تستخدم ألهدا

كون أن األديرة والكنائس مستهدفة من السلطات اإلسرائيلية، ومن االحتالل في القدس، بهدف 
   الضغ  على الكنائس، وابتزاز بعضها للتخلي عن عقارات وأوقاف. 

ية وقد أقدمت بلدية االحتالل في األسبوع المنتهي، على فرض حجوزات على الحسابات البنك
للكنائس األديرة، تمهيدا لجباية عشرات الماليين. فقد حجزت على الكنيسة الكاثوليكية، بما يعادل 

مليون دوالر. وعلى الكنيسة األرمنية بما  2.12بما يعادل  اإلنجيليةمليون دوالر. وعلى الكنيسة  3.5
 ر.ألف دوال 168ألف دوالر. وعلى الكنيسة األرثوذكسية بما يعادل  590يعادل 

 3/2/2018الغد، عّمان، 
 

 مقدسيون يصلون الجمعة في مدخل بلدة العيسوية .25
أدى مئات الفلسطينيين صالة الجمعة في المدخل الغربي لبلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، تعبيرا 

 عن احتجاجهم على االقتحامات المتواصلة لبلدتهم من قبل قوات االحتالل.
خيالة في محي  مكان الصالة، وذلك عقب تفريم جمع من وانتشرت قوات االحتالل وفرق ال

 المصلين احتشدوا في مكان قريب من مدخل البلدة قبيل الصالة.
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وشدد خطيب المصلين الشيخ نعيم محيسن على أهمية الوحدة في مواجهة إجرا ات وغطرسة 
را ات ووقفات أخرى االحتالل، مؤكدا أن وقفة اليوم وأدا  صالة الجمعة في الشارع بداية لسلسلة إج

 يعتزم سكان القرية تنظيمها.
 2/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ونروااأل خطيب األقصى يطالب الدول العربية واإلسالمية بتغطية ميزانية  .26

أكد خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، حم الالجئين في : القدس المحتلة
وقال في خطبة صالة  حات التي تؤدي إلى شطب قضيتهم.العودة إلى ديارهم رافضا  كل األطرو 

د من بيته وأرضه، كما يطلم لفظ الالجئ على األوالد واألحفاد، وهذا ر   الجمعة: إن الالجئ الذي شُ 
هو المفهوم الشرعي؛ ألن حقوق الالجئ وممتلكاته تبقى قائمة ومستمرة في األجيال المتالحقة من 

 خالل الميراث الشرعي.
الشيخ صبري أن قضية الالجئين ستبقى قائمة حتى يعود الالجئون إلى بيوتهم وأراضيهم وأضاف  

 التي جرد منها آباؤهم وأجدادهم، وال تنازل عن هذا الحم الشرعي.
ونروا، فقال: إنه واجب على هيئة األمم بإغاثة الالجئين األ وتطرق خطيب األقصى إلى موضوع
ن القرار األمريكي بالتوقف عن المساهمة في إغاثة الالجئين هو  حتى يعود الالجئون إلى بالدهم، وا 

 تتالحم من موضوع القدس إلى موضوع تصفية قضية الالجئين. المؤامراتأمر متوقع، ألن 
وأعلن أنه يتوجب على الدول العربية واإلسالمية تغطية ميزانية منظمة "أونروا" دون االعتماد على 

 جئون إلى ديارهم.أي دولة أخرى إلى أن يعود الال
 2/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حراك شبابي في غزة يخطط الستبدال "خيام اللجوء" بـ"مخيم العودة" على الحدود  .27

في سياق األفكار الشعبية لمواجهة قرارات اإلدارة األمريكية ومخططات االحتالل اإلسرائيلي : غزة
شطا  صفحة على موقع "فيسبوك" تحمل اسم "مسيرة إللغا  األونروا، وشطب حم العودة، أطلم ن

العودة الكبرى" تدعو إلقامة "خيام العودة" بدال من تلك الخيام المعروفة لدى الفلسطينيين باسم "خيام 
  .1948الالجئين"، التي كانت قائمة في سنوات الهجرة األولى عام 

خذ صدى كبيرا، مستغال حالة الغضب وعلى موقع "فيسبوك" بدأ الحراك الشبابي الحالي يتفاعل ويأ
الشعبي والهبة الجماهيرية التي تشهدها مناطم التماس في كافة المناطم الفلسطينية، ومن بينها 



 
 
 
 

 

 17 ص             4544 العدد:             2/3/2018 السبت التاريخ: 

                                    

وأعلن القائمون على الفكرة التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى"،  حدود قطاع غزة مع االحتالل.
 رف الحدود الفاصلة عن االحتالل.نيتهم إقامة "مخيم العودة" في وقت قريب، على مشا

 3/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 الماضييناير  كانون الثاني/ فلسطينيين خالل ثمانيةتقرير رسمي: الجيش اإلسرائيلي قتل  .28
وثم تقرير فلسطيني رسمي، إقدام القوات اإلسرائيلية على قتل ثمانية مواطنين فلسطينيين : رام هللا

هللا الحوراني للدراسات والتوثيم"، تصاعد  ورصد مركز "عبد ربعة أطفال.الشهر الماضي؛ بينهم أ
االعتدا ات اإلسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين خالل الشهر الماضي، جنبا إلى جنب مع 

الجمعة، إصابة يوم كما وث م المركز في تقريره الشهري الصادر  تصاعد حمالت االستيطان والتهويد.
أطفال، جرا  استهدافهم بالرصا  الحي والمعدني وقنابل الغاز  110ا؛ من بينهم فلسطيني 370نحو 

مواطنا فلسطينيا في كل  510وسج ل الشهر الماضي اعتقال االحتالل لنحو  السام المسيل للدموع.
 من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ من بينهم عشرات األطفال.

 2/2/2018، قدس برس
 

 من نشطاء الحركة اإلسالمية سبعة لوائح اتهام إسرائيلية ضدّ  .29
رت المحكمة اإلسرائيلية المركزية في القدس، يوم الجمعة، إدانة : الناصرة نشطا  في "الحركة  7قر 

وقالت إذاعة "كان" العبرية  اإلسالمية" ومؤسساتها الخيرية، بتهمة "العضوية في تنظيم محظور".
السبعة يعملون في "جمعية األمان لإلنسان والبنيان" و"مؤسسة الحدائم )رسمية(، إن النشطا  

 .2015المقدسية" التابعتين للحركة اإلسالمية المحظورة إسرائيليا منذ أواخر عام 
وأوضحت أن النشطا  هم؛ سليمان اغبارية، وفواز اغبارية، ومصطفى اغبارية، ومحمود جبارين، 

أم الفحم، باإلضافة إلى المقدسي ين عمر غريفات وموسى ومحمد محاجنة، وجميعهم من مدينة 
 سالمة.

وكانت النيابة العامة اإلسرائيلية قد وج هت الئحة اتهام بحم النشطا  السبعة المعتقلين في سجون 
مشروعا خيريا غالبيتها في  30االحتالل، واتهمتهم خاللها بـ"االنتما  إلى حركة إرهابية"، وتنفيذ 

طار الصائم واألضاحي ودعم العائالت المستورة"، باإلضافة إلى قيامهم بدعم بنا  القدس؛ منها "إف
 مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب.

 2/2/2018، قدس برس
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 تدمير نفق على الحدود مع غزةعن  يعلنالجيش المصري  .30
عة، أن الطائرات أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، يوم الجم: امي حيدرر 

وقال المتحدث  المصرية دمرت نفقا  على الشري  الحدودي مع قطاع غزة في محافظة شمال سينا .
باسم الجيش في بيان، إنه "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سينا ، 

مير نفم على الشري  بالتعاون مع القوات الجوية، خالل األيام القليلة الماضية، من اكتشاف وتد
 الحدودي بشمال سينا "، دون ذكر يوم بعينه.

 2/2/2018، 48عرب 
 

 في الشارع المصري تثير جداًل معرض كتاب القاهرة ل طاقم السفارة اإلسرائيليةزيارة  .31
تامر هنداوي: أثارت زيارة طاقم السفارة اإلسرائيلية لمعرض الكتاب في القاهرة، جدال  واسعا   -القاهرة 

صفحة "إسرائيل في مصر" على الفيسبوك التابعة للسفارة اإلسرائيلية، نشرت  الشارع المصري. في
 مجموعة من الصور لطاقم السفارة خالل زيارته للمعرض، أمس الجمعة.

وعلقت على الصور: "قام طاقم السفارة السيد الوزير المفوض ونائب رئيس البعثه والمستشار 
 اهرة الدولي للكتاب في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر".اإلعالمي بجولة في معرض الق

وزادت: "التقى طاقم السفارة ببعض من الحضور الذين أخبروهم عن مدى حبهم وشغفهم باألدب 
 والقرا ة وأيضا قد عبر لهم طاقم السفارة عن مدى حب واهتمام الشعب اإلسرائيلي باألدب المصري".

العامة للكتاب، حضور السفير اإلسرائيلي نفسه إلى معرض هيثم الحا ، رئيس الهيئة  د.ونفى 
وقال في تصريحات صحافية إن إدارة المعرض لم توجه أي دعوة رسمية للسفير اإلسرائيلي  الكتاب.

أو طاقم السفارة، ولم يكن هناك تنسيم قد جرى عليها مسبقا. وتابع: "الصور المنشورة ليست للسفير 
نما للم ستشار اإلعالمي في السفارة والطاقم المرافم له ودخلوا المعرض كأي زائر اإلسرائيلي بنفسه وا 

 عادي وليس بصفة رسمية".
 3/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 جهوزية للتصدي ألي اعتداء إسرائيلي علىنائب لبناني: نحن  .32

لوحدة بيروت: أكد عضو كتلة التحرير والتنمية اللبنانية النائب علي خريس على ضرورة تمتين ا
الوطنية لمواجهة كل المخططات التي يسعى إليها دائما الكيان الصهيوني الغاصب الطامع في 

وحذر خريس خالل كلمة له في بلدة بر  رحال قضا  صور من  أرض لبنان وموارده الطبيعية.
بنان تمادي العدو اإلسرائيلي في إطالقه التهديدات للبنان وقيامه ببنا  الجدار عند الحدود جنوب ل
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النفطي الذي هو من حم لبنان. وأكد  9مع فلسطين المحتلة وتهديده بوضع يده على البلوك رقم 
خريس الجهوزية للتصدي ألي اعتدا  يمكن أن يقوم به العدو اإلسرائيلي ألن األمور تغيرت وهناك 

صرار في الحفاظ على األرض اللبنانية وثرواتها.  مفهوم جديد ومقاومة وا 
 3/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 عرب دعمًا لفلسطين لفنانينبيروت تحتضن معرضًا  .33

: أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، معرٌض فن ي بعنوان "الكلمة الرمز. فلسطين"، الوكاالت
مها مجموعة  73يضم  لوحة من فنون متنوعة، بين الرسم التشكيلي والتعبيري والصور الفوتوغرافية، قد 

، حيث قدموا ةنين العرب. وبرزت في المعرض مشاركات لفنانين من لبنان والعراق وسوريمن الفنا
لوحاتهم مجانا  كي يتم عرضها في مزاد مقابل أن يعود ريع مبيعاتها لدعم "مؤسسة الدراسات 

. وعن مشاركته كرسام ومتبرع 1963الفلسطينية"، التي أنشئت في العاصمة البريطانية لندن، عام 
مؤسسة الفلسطينية في لندن، قال الرسام اللبناني رؤوف الرفاعي، أنه يشارك بلوحتين من لدعم ال

 المدرسة التعبيرية.
 3/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 اإلرهاب األمريكية الئحة على  هنيةتركيا تعرب عن قلقها من إدراج  .34

ة إدرا  رئيس المكتب السياسي استمرت ردود الفعل أمس، على قرار الخزانة األمريكي: رام هللا، غزة
عتبرت تركيا أنه يؤدي إلى "عرقلة عملية وا ، اإلرهابلحركة "حماس" إسماعيل هنية على الئحة 

وأعرب الناطم باسم الخارجية التركية هامي أقصوي، عن قلقه من أن يؤدي القرار األمريكي  السالم".
 نية".إلى "عرقلة عملية السالم في المنطقة والمصالحة الفلسطي

ورأى في بيان، أنه "يتجاهل الحقائم على األرض"، متمنيا "أال  يؤثر القرار على المساعدات 
اإلنسانية والتنموية التي تقدمها تركيا إلى غزة". ورأى أقصوي أن القرار األمريكي لم يضع في 

ر "لن يضيف الحسبان أن "حماس" حقيقة "مهمة في الحياة السياسية الفلسطينية"، موضحا  أن القرا
 اإلسرائيلي". –إلى الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل شامل ودائم للصراع الفلسطيني 

 3/2/2018القدس العربي، لندن، 
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 وزراء الخارجية العرب يدعون لعقد مؤتمر دولي إلعادة إطالق عملية سالم .35
اعلة إلى تأسيس آلية دولية دعا مجلس وزرا  الخارجية العرب األطراف الدولية الف :بترا -القاهرة 

متعددة األطراف تحت مظلة األمم المتحدة لرعاية عملية السالم بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر 
دولي إلعادة إطالق عملية سالم ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية 

 .1967لرابع من حزيران الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وحل الدولتين على خطوط ا
وأكدوا خالل االجتماع المستأنف للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على مستوى وزرا  الخارجية 
العرب لبحث تداعيات القرار األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، 

األمريكية بشأن القدس" تأكيدهم على رفض  والذي عقد بعنوان "التحرك العربي لمواجهة قرار اإلدارة
اإلسرائيلي واتخاذ جميع اإلجرا ات الالزمة لمواجهته  االحتاللأي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة 

 قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة. اتخاذوالحيلولة دون 
كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي اإلسرائيلي وفم مبادرة السالم  كما أكدوا على التمسك بالسالم

ودعا المجلس في بيانه الختامي جميع الدول لالمتناع عن إنشا  بعثات . 2002العربية لعام 
دبلوماسية في مدينة القدس، موكدا  أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب 

 فقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.حلها عن طريم المفاوضات و 
 3/2/2018الغد، عمان، 

 
 حملة بالكويت لمناهضة التطبيع .36

أطلم االتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب ألجل القدس حملة تحت شعار "كويتي 
ية ونشر القائمون على الحملة لوحات إعالن ضد التطبيع" لمناهضة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.

كبرى في شوارع الكويت، عبرت عن رفضها الكامل للتطبيع وبكافة أشكاله خاصة التطبيع 
األكاديمي. وحملت بعض هذه اللوحات عبارات مثل "التعاون األكاديمي والبحثي والمعرفي بين 
 العرب والصهاينة تطبيع"، و"التطبيع هو التعامل مع الكيان الصهيوني على أنه دولة وليس احتالال".
وأعلن مطلقو الحملة عن ندوة ضد التطبيع ستعقد يوم الثالثا  القادم في مقر االتحاد الوطني لطلبة 

وغرد ناشطون كويتيون وعرب على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"  جامعة الكويت في الخالدية.
 ضد التطبيع تحت وسم "#كويتي_ ضد_ التطبيع".

 3/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
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 لترسيم حدودهما البحرية "إسرائيل"م المتحدة تدعو لبنان واألم .37
سرائيل إلى بذل  دعا المتحدث باسم األمين العام لـ األمم المتحدة ستفان دوجاريك كال من لبنان وا 
المزيد من الجهود لتعيين حدود منطقتيهما البحريتين، واستكشاف مواردهما الطبيعية بطريقة ال تؤدي 

ي ذلك بعدما قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس إن بالده تتحرك دبلوماسيا إلى التوترات. ويأت
وقال المتحدث األممي: الحظنا ارتفاع  لمواجهة ادعا ات إسرائيل بأحقيتها في مجمع نفطي بحري.

حدة الخطابة بين إسرائيل ولبنان بشأن مسألة الحدود البحرية في األيام القليلة الماضية، مضيفا أن 
سرائيل في استغالل مواردهما البحرية وفقا لـ قانون البحار  األمم المتحدة تؤيد حم كل من لبنان وا 

 الدولي، وتشجع الجميع على استخدام الدبلوماسية لمعالجة هذه المسائل.
 2/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 ولبنان ةتمدد النفوذ اإليراني في سوري "إسرائيل"وفد روسي يبحث في  .38

لندن: التقى وفد روسي رفيع مع رئيس الوزرا  اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مكتبه في  ،تل أبيب
القدس الغربية. وأعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس بوتين في أعقاب لقائهما األخير ومشاركة الرئيس 

قليمية الروسي في مراسم اليوم العالمي إلحيا  ذكرى المحرقة. ثم استعرض ما سماه التهديدات اإل
وكان الوفد الروسي "قد حضر إلى إسرائيل باألساس لمواصلة التنسيم اإلسرائيلي الروسي  إلسرائيل.

في سورية والتعاون في مكافحة اإلرهاب وسماع الموقف اإلسرائيلي من تمدد النفوذ اإليراني في 
  اإلسرائيلي لشؤون سورية ولبنان"، وفقا  لمصدر إسرائيلي رفيع. وقد استضافه مستشار رئيس الوزرا

األمن القومي ورئيس هيئة األمن القومي اإلسرائيلية، مئير بن شبات، وأجرى معه محادثات شارك 
وجا  في بيان الحكومة اإلسرائيلية أن "زيارة  فيها طاقمان سياسيان وأمنيان رفيعان من الطرفين.

القومي اإلسرائيلية والروسية وبعد  البعثة الروسية تأتي في إطار الحوار الذي يجري بين هيئتي األمن
أشهر. وتمحورت المحادثات حول  3جولة أولى من المحادثات التي أجريت في موسكو قبل نحو 

القضايا والسيناريوهات المحتملة على ضو  التحوالت والتوجهات الحالية في المنطقة وحول التموضع 
 إلى قاعدة إلطالق الصواريخ على إسرائيل. والمحاوالت اإليرانية لتحويل لبنان ةاإليراني في سوري

وتم أيضا  بحث إجرا ات التنسيم األمني والتعاون في مكافحة اإلرهاب العالمي والتحديات التي  
يضعها هذا اإلرهاب أمام دول العالم في الفترة الراهنة. وتناولت المحادثات أيضا  العالقات المتعززة 

سرائيل في مجاالت متنو  وزار أعضا  البعثة الروسية، أمس، متحف إسرائيل  عة".بين روسيا وا 
 و"مدينة داود" وأنفاق حائ  البراق )المبكى( تحت المسجد األقصى المبارك.

 3/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 بلجيكا: برلمان إقليمي يصّوت لصالح اتفاق مع فلسطين .39
يكا عن التصويت داخل البرلمان أعلن مقر البرلمان الوالوني في بلج: عبد هللا مصطفى - بروكسل

اإلقليمي، على مرسوم التصديم على قرار للحكومة اإلقليمية، بإقامة اتفاقية للتعاون مع السلطة 
الفلسطينية. وعل قت سفارة فلسطين في بروكسل على هذا اإلعالن باعتباره "إنجازا  دبلوماسيا " وتعبيرا  

سطين، بحسب ما جا  في بيان صدر عن بعثة عن عالقات الصداقة والتضامن بين بلجيكا وفل
 فلسطين لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.

عضوا   23منهم الموافقة على هذا المرسوم، فيما امتنع  57عضوا ، أعطى  80وشارك في التصويت 
رحيم عن اإلدال  بصوتهم. وأشاد سفير فلسطين لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، عبد ال

الفرا، بهذا القرار، فيما ذكر المستشار األول لدى البعثة حسان البلعاوي الذي كان حاضرا  أعمال 
الجلسة البرلمانية كمراقب، في بيان صحافي، أن هذا القرار هو تتوي  التفاقية تم توقيعها باألحرف 

ي بلجيكا، الراحل شوقي عاما  بين رئيس الحكومة اإلقليمية وسفير فلسطين األسبم ف 17األولى قبل 
 أرملي، ولكن لم تتم المصادقة عليها ألسباب كثيرة.

 3/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ؤكد دعم نضال الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتاللت لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي .40
لبرلمان لندن: أكدت رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي، غوينيل غروفينوس، على دعم ا

البلجيكي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إنها  االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الدولة الفلسطينية، 
 كأساس ثابت إلحالل األمن والسالم واالستقرار في المنطقة.

جا  ذلك خالل اجتماعها مع عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية 
تشريعي، بحضور أعضا  اللجنة في مقر البرلمان البلجيكي الفدرالي، عبد الرحيم الفرا في المجلس ال

وجرى خالل االجتماع، بحث  سفير دولة فلسطين لدى االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.
 وسائل تعزيز العالقات البرلمانية الفلسطينية البلجيكية.

 3/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تؤكد تسارع وتيرة االستيطان منذ إعالن ترامب حقوقيةنظمة مبريطانيا:  .41
دعت "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا"، السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة ملف : لندن

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان لها، المجتمع  االستيطان اإلسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية.
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وحماية حقوق الشعب  االستيطانمة إجرا ات عملية كافية تؤدي للجم الدولي إلى اتخاذ حز 
 الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وقال البيان: "إن التحركات اإلقليمية والدولية األخيرة للجم أنشطة حكومة االحتالل ليست كافية فقد 
نشطة االستيطان اقتصرت على التنديد واالستنكار دون القيام بأي إجرا ات عملية تؤدي إلى وقف أ

وأكد البيان، "أن وتيرة االستيطان واالعتدا  على المسجد  على األقل أو مالحقة المسؤولين عنه".
األقصى والمصلين تصاعدت عقب إعالن الرئيس األمريكي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، حيث 

 ضي المحتلة".حتالل لتسرع عملية تهويد القدس وباقي األرالالمثل هذا اإلعالن ضو  أخضر 
 2/3/2018قدس برس، 

 
 ميسي ورونالدو يدعمان "إسرائيل"! .42

ال مدريد كريستانيو رونالدو ـنجم ري أنإسرائيلية، صباح الجمعة،  إعالمنشرت وسائل : بيت لحم
، ترعاها نجمة داوود الحمرا  اإلسرائيلية ومنظمة "إسرائيل"اشترك بحملة جمع تبرعات لصالح 

 "ابوت".
" لرفع الوعي وتشجيع الشباب على التبرع واالشتراك الدائم في Be the 1التي سميت " وتأتي الحملة

 ."إسرائيل"مجمعات التبرع بالدم في 
لها التفاق مع العب كرة  وفي سياق آخر، أعلنت شركة "سيرين البس" اإلسرائيلية الناشئة عن توص 

ليكون سفيرا  لعالمتها التجارية في  القدم األرجنتيني والعب نادي برشلونة اإلسباني ليونيل ميسي
موبايالت تتمي ز بنظام حماية متطور  اإلنترنتوتصن ع "سيرين البس" كما يشير موقعها على  العالم.

 (، كما نشر موقع يورو نيوز.Blockchainجدا ، يعمل بتقنية سلسلة الكتل )
 2/3/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 والنهار الليلكالم  .43

 يونس السيد
مـــرة بعـــد أخـــرى، تثبـــت القيـــادة الفلســـطينية مقولـــة "كـــالم الليـــل يمحـــوه النهـــار"، التـــي يعرفهـــا القاصـــي 
والـــداني، بعـــدما قـــررت اســـتئناف لقا اتهـــا مـــع "اإلســـرائيليين" واألمـــريكيين علـــى الـــرغم مـــن التهديـــدات 

 والوعود التي قطعتها، دون أي مقابل.
حاســمة فــي قراراتهــا، هـــذه المــرة، بعــد قــرارات خطيـــرة  لقــد ظــن الجميــع أن القيــادة الفلســـطينية ســتكون 

ومصيرية اتخذتها إدارة ترامب من وزن االعتـراف بالقـدس عاصـمة لــ"إسرائيل" ونقـل السـفارة األمريكيـة 
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إليهــا، وتقلــي  مســاعداتها ل"األونــروا"، وأخــرى اتخــذتها حكومــة نتنيــاهو بتكثيــف االســتيطان والتهويــد 
الغربيــة بمثابــة القلــب النــابض ل"إســرائيل" فــي إشــارة إلــى وجــود مســاٍع وصــلت إلــى حــد اعتبــار الضــفة 

لضـــمها نهائيـــا  فـــي خطـــوات الحقـــة. لكـــن إمعانـــا  فـــي إثبـــات هـــذه المقولـــة، كمـــا يبـــدو، قـــررت القيـــادة 
اســـتئناف اللقـــا ات واالجتماعـــات مـــع "اإلســـرائيليين" واألمـــريكيين أيضـــا ، علـــى الـــرغم مـــن االستبشـــار 

ب الــرئيس األمريكـي مايـك بــنس، حيـث ال مجـال لـرفض هــذه اللقـا ات طالمـا بقيــت بمقاطعـة زيـارة نائـ
 السلطة ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية واألمنية رهينة لتمويل الجهات الدولية والدول المانحة.

في هذا السياق، تم اإلعالن عن لقا  بين رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمـد هللا، ووزيـر الماليـة 
رائيلي"، موشيه كحلون، في القدس المحتلة، األسبوع المقبل، بنا  على طلب الجانب الفلسـطيني "اإلس

حســب المصــادر "اإلســرائيلية". وكــان كحلــون قــد شــارك مــع وزيــرة االقتصــاد الفلســطينية، عبيــر عــودة، 
ي فـي أول اجتمــاع معلــن بعــد قــرارات المقاطعــة التــي أعلنتهــا الســلطة فــي حفــل تدشــين آلــة مســح ضــوئ

جديدة للبضائع في جسر الملك حسين )الكرامة( بين األردن والضفة المحتلة، كانت قد قدمتها هولنـدا 
لتســـريع الكشـــف عـــن الحاويـــات الداخلـــة إلـــى الضـــفة. وهنـــاك اجتمـــاع عقـــد فـــي بروكســـل بمبـــادرة مـــن 

سـرائيلي" النروي  واالتحاد األوروبي ضم مسـؤولين فـي السـلطة إلـى جانـب وزيـر التعـاون اإلقليمـي "اإل
تســاحي هنغبــي، ومســؤولين أمــريكيين، للمــرة األولــى بعــد قــرار ترامــب، بذريعــة جــذب االســتثمارات إلــى 

 قطاع غزة.
حســنا ، ولكــن بعــد كــل هـــذه اللقــا ات واالجتماعــات المعلنــة، وال نـــدري إن كــان ثمــة اجتماعــات غيـــر 

ي بسحب االعتراف بـ ""إسرائيل"" معلنة، أال يحم للفلسطينيين أن يتسا لوا عن قرارات المجلس المركز 
ووقــف التنســيم األمنــي ومقاطعــة االجتماعــات مــع "اإلســرائيليين" واألمــريكيين حتــى العــودة عــن تلــك 
القــــرارات، ولمــــاذا لــــم تجتمــــع اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر لتأكيــــد توصــــيات المجلــــس المركــــزي 

تها إلــى هــذا الحــد، لتؤكــد ظنــون الغالبيــة وتحويلهــا إلــى قــرارات ملزمــة، أم أن الســلطة فقــدت مصــداقي
العظمــى مــن الفلســطينيين، أن كــل قراراتهــا ومواقفهــا قابلــة للكســر، طالمــا قبلــت بالوظيفــة والــدور الــذي 
تحدده الجهات الدولية لتمويل بقائهـا، وطالمـا ظلـت بعيـدة كـل البعـد عـن البرنـام  الـوطني الفلسـطيني 

 الكفاحي والتحرري.
 3/2/2018 ،الخليج، الشارقة
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 ملثمون في تل أبيب؟ .44
 ما الذي يجعل مسؤولين فلسطيني ْين يتخفيان عند وصولهما إلى مؤتمر في تل أبيب

 جاكي خوري 
حصل هذا في أحد األيام الماطرة التي مرت على تـل أبيـب مـؤخرا. فوفـد مـن السـلطة الفلسـطينية حـل 

ئيلية. واحــد إثــر آخــر صــعد المجتمعــون ضــيفا  فــي المدينــة الكبيــرة فــي لقــا  مــع شخصــيات عامــة إســرا
وتحــدثوا. كيــف انســحبت واشــنطن مــن المســيرة الســلمية، مــا الــذي يتســبب بــه الجمــود المتواصــل فــي 
المحادثات، ما هي المخاطر المستقبلية على الطرفين. وأشـار كـل خطيـب إلـى زاويـة مـا فـي المسـألة، 

ذا كانت خالفات، فلم تدر هـذه  حـول الحاجـة إلـى السـالم وحـل الـدولتين بـل واقترح بعضهم الحلول. وا 
 تعلقت بالطريم.

علـــــى رأس الوفـــــد الـــــذي جـــــا  مـــــن رام هللا كـــــان مســـــؤوالن كبيـــــران أيضـــــا. اســـــماهما ســـــيعنيان قلـــــيال 
لإلســرائيليين، ولكنهمــا معروفــان جيــدا فــي الشــارع الفلســطيني. أحــدهما عضــو فــي المطــبخ المصــغر 

ــدائرة الثانيــة. كالهمــا ضــالعان فــي ألبــي مــازن، مــن أولئــك الــذين يهمســون فــي أ ذنــه. رفيقــه، رجــل ال
السياســــة عنــــدنا بقــــدر ال يقــــل عــــن الشــــارع اإلســــرائيلي. موضــــوع االجتمــــاع وصــــل إلــــى آذان بعــــض 
الصــحافيين، فتكبــد بعضــهم عنــا  المجــي . وفاجــأ حضــورهم الوفــد مــن رام هللا. وعنــدما بــدأ الــرجالن 

 غاضبين ان الزيارة ومضمونها ليسا للنشر. يتحدثان، طلبا إطفا  الكاميرات. فقد قاال
انتهــى الحــدث، واعتــزم الفلســطينيون التحــرك. فــي موقــف الســيارات المجــاور انتظــرت الســيارات، ولكــن 
الـــرجلين تـــأخرا بضـــع ثـــوان. وجيـــدا جيـــدا لفـــا اللفحـــات حـــول الوجـــه، بشـــكل أخفـــى القســـم الســـفلي مـــن 

يهطـل المطـر، وريـح بـاردة كانـت تهـب. وكـان  وجهيهما. وأضاف واحـد منهمـا قبعـة. فـي الخـار  كـان
التخفي تحت لباس دافئ مفهوما، ولكنه لم يكن اضـطراريا. فـالبرد التـل أبيبـي لطيـف وبعيـد عـن البـرد 
الشـــديد لـــرام هللا. يحيطهمـــا المرافقـــون والمســـاعدون، بوجـــوه مكشـــوفة، خـــر  الـــرجالن مـــن المبنـــى. فـــي 

مصـور أو صـحافي. ومـع وصـولهما إلـى السـيارات، كشـفا األسفل، بخالف تقديرهما، لم يفاجئهمـا أي 
 عن وجهيهما. وسمع منهما تنفس للصعدا .

لقــد ســعى هــذان الــرجالن إلــى التخفــي مــن كمــين إعالمــي لــيس بســبب زعيمهمــا أبــي مــازن. فهــو الــذي 
بعث بهما إلى هناك. فقد اختب  مـن أعـين الجمهـور الفلسـطيني. واختباؤهمـا يفيـد بمكانـة الجمهـور فـي 
قلـــب مســـؤولي الســـلطة. فهـــم يشـــعرون جيـــدا بالتيـــارات العميقـــة فـــي أوســـاطه، ويعرفـــون الحـــدود التـــي 
وضعها لهم. والخوف ليس انتخابيا. فهـم لـن يخضـعوا لالنتخابـات. الخـوف هـو أنهـم، رمـوز السـلطة، 
ســـيبدون كمـــن ينبطحـــون أمـــام اإلســـرائيليين، فـــي عصـــر تـــرتب  فيـــه حكومـــة إســـرائيل بالبيـــت األبـــيض 

كــــل المســـــألة الفلســــطينية. هـــــذا واقـــــع جديــــد، حتـــــى قبــــل ســـــنتين أو ثـــــالث ســــنوات، كانـــــت زيـــــارة وتر 
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الشخصيات الفلسطينية إلى إسرائيل جز ا من الجهود لتحريك المسـيرة السـلمية. امـا اليـوم فهـو يحـاذي 
 الخيانة.

انبي في يوم الجمعة الماضي، في ساعات المسا ، استدعى السكان الشرطة الفلسطينية إلى طريم ج
منتصف الطريم بين طولكرم وجنين. على جانب الطريم اكتشف أفـراد الشـرطة ثمـاني حفـر صـغيرة، 

كيلــو غرامــا لكــل واحــدة. وكانــت بعيــدة متــرين، ثالثــة أمتــار  20ــــــ  15خبئــت فيهــا عبــوات ناســفة بــوزن 
بشــكل أضــر الواحــدة عــن األخــرى وتــرتب  بخيــوط. وبــدت الحفــر حديثــة العهــد، وتــم الحفــر بفظاظــة، 

باإلســـفلت وجـــذب االنتبـــاه، واســـتدعي خبـــرا  المتفجـــرات مـــن الســـلطة إلـــى المكـــان وفككـــوا المفجـــرات. 
 وبعدهم جا ت قوات الجيش اإلسرائيلي وفجرت العبوات.

كيلو غراما من المواد المتفجرة. هذه كمية ليسـت معـدة بسـيارة  150في حساب غليظ، زرع هناك نحو 
. الطريـم جـانبي، والمنطقـة قليلـة السـكان العـرب أو اليهـود. ومـن أجـل أن واحدة، بل بقافلـة أو ببـا 

يمــر الضــحايا المرشــحون عــن الكمــين، ينبغــي إغــراؤهم لالقتــراب منــه. يحتمــل أن فــي المرحلــة التاليــة، 
بعد الزرع، استهدفت الخلية افتعال حدث أمني محـدود، كعمليـة ضـد سـيارة واحـدة، تضـخ إلـى المكـان 

 دها تشغل العبوات معا.قوات غفيرة وعن
في لبنان كانوا يسمون هذه "سـاحة عبـوات"، إحـدى وسـائل القتـل الناجعـة لـدى حـزب هللا منـذ خلصـت 

سنة. من النـادر أن تجـد كهـذه فـي المنـاطم الفلسـطينية. وقـد نفـذت  18إسرائيل نفسها من لبنان، قبل 
التخريـب ونوايـا مبيتـة كبيـرة.  المهمة خلية ولـيس شخصـا واحـدا. فهـي تتطلـب معرفـة واسـعة فـي مهنـة

هـــذا عمـــل منظمـــة، والمشـــبوهون الفوريـــون هـــم حمـــاس وحـــزب هللا. للمنظمتـــين حســـاب مـــع إســـرائيل. 
 حساب طاز ، مولده في اعمال إسرائيلية في غزة وفي أراضي لبنان.

( المخاطر لقد نشرت القصة بمبادرة رام هللا. فمن المهم للسلطة ان ُتر ي جمهورها )واإلسرائيليين أيضا
التـي تحــدق بهــم، ول ـَم هنــاك حاجــة ألجهــزة أمـن قويــة. يمكــن االفتـراض أن إســرائيل والســلطة تتعاونــان 
في التحقيم. تصوروا واقعا ال يكون فيه هذا التعاون موجودا. ان يقيم حزب هللا أو حماس خاليا قتـل 

لسـاحة وتشـغل العبـوة. وبعـد كهذه من بعيد. تصوروا ان ُتغرى قوات الجيش اإلسرائيلي للوصول إلـى ا
المصــيبة تبقــى إســرائيل للتحقيــم فيهــا وحــدها. لتجــد الخليــة فــي داخــل كومــة القــش، تعتقــل رجالهــا فــي 
ــة المتكتكــة، خشــية أن تهــاجم الخليــة مــرة  مصــران مدينــة معاديــة، وتفعــل كــل هــذا تحــت ضــغ  القنبل

ا ان يكـــون الضـــباط فـــي أخـــرى. تصـــوروا ان تكـــون فـــي المنطقـــة بضـــع خاليـــا ولـــيس واحـــدة. تصـــورو 
األجهزة الفلسطينية، أولئك الذين يسـاعدون كرجـل واحـد جهـاز المخـابرات اإلسـرائيلي فـي التحقيـم فـي 
العملية، يتمردون على السلطة، بسبب ضعفها أو يتلقون أوامر من فوق لضرب أهداف إسرائيلية. في 

ر رام هللا، قـد تتطـور كـرة ثلـ  تعيـد الماضي كنا في هذا الفيلم. وفي اليـوم الـذي يتضعضـع فيـه اسـتقرا
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تلــك األيــام. المــؤامرة التــي أحبطــت هــي جــرس تحــذير للطــرفين. فالتعــاون األمنــي هــو بوليصــة تــأمين 
 مركزية ضد سفك الدما . ومن يسهم في إضعافه، سيتحمل المسؤولية عن فقدان حياة الناس.

 2/2/2018معاريف 
 3/2/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ن الحل السوري والحل الفلسطينيالمشترك بي .45

 نبيل عمرو
 بما أننا ما زلنا قريبين من سوتشي، وقبله بقليل جنيف، أبدأ بالسوري.

فشــلت جنيــف فــي إحــراز تقــدم، ولــو طفيــف، باتجــاه تفــاهم، وال أقــول حــال . حــزم المشــاركون حقــائبهم، 
 يل سياسي.وكلهم عاد إلى بلده أو منصته؛ والمنصة هنا هي الوطن المؤقت لكل فص

أما سوتشي، فلقد لفت نظري اهتمام المراقبين بمن قاطعوا أكثر من اهتمامهم بمن حضروا، وهذا أمـر 
بديهي، بل هو الفرق بين مؤتمر يعقد تحـت عنـوان إيجـاد حـل، ومـؤتمر يعقـد للتحشـيد وتعظـيم النفـوذ 

 على أرض الصراع.
اة الحـل هـم ليسـوا مجـرد أطـراف فـي في سوتشي، ظهر خلل يجعل الحل هناك مستحيال ، وهـو أن رعـ

الصــراع، بــل ومقــاتلون وأصــحاب أجنــدات قــد تتفــم علــى أمــر أليــام معــدودات، إال أنهــا فــي الجــوهر 
مختلفة على أمور ليس متاحا  إنهاؤها للتوصل إلى تسويات حاسمة. وحين يكون راعـي الحـل متورطـا  

 يمكن بلوغها في ظل هذا الوضع؟! بهذا القدر، خصوصا  على ساحة الصراع المسلح، فأي تسويات
 هنا، يظهر المشترك بين الحل السوري والحل الفلسطيني.. أحدده بكلمة واحدة: "االستحالة".

على الجانب الفلسطيني، تتكرر ظـاهرة الرعايـة، كمـا هـي علـى الجانـب السـوري؛ الراعـي األسـاس هـو 
يازه قبل أي قانون آخر، فمن يتوقع من طرف منحاز، تحكمه في حركته وقراراته ومبادراته قوانين انح

أمريكا صيغة حل ال يتم التفاهم عليها مع الحليف اإلسرائيلي؟ وحين يكون سقف الحل األمريكـي هـو 
الرضـــــا اإلســــــرائيلي، فـــــيمكن دون عنــــــا ، وحتــــــى دون معلومـــــات، أن نتعــــــرف علـــــى محتــــــوى الحــــــل 

لميــداني عــن تهيئــة التربــة لتمريــر أو وخالصــاته. وال أصــدق أن الســيد غــرينبالت، المســؤول الرئيســي ا
فرض الحل األمريكي، يقضي كل هذا الوقت في إسرائيل، ويواظب على زيارات ميدانية لغالف غـزة، 
يرعى من خلف الستار، وأحيانا  من أمامه، كثيرا  من اإلجرا ات اإلسرائيلية التي ترطـب العالقـات مـع 

في الحل االقتصادي، الـذي ال بـد أن يفضـي منطقيـا  الفلسطينيين، وتشجعهم على االنخراط التدريجي 
 إلى الحل السياسي، ولكن وفم التصميم اإلسرائيلي األمريكي المشترك.
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أين االستحالة هنا؟ وأنا أتحدث بلغة الواقع وما عليه من حقائم، قد يفرض األمريكيـون واإلسـرائيليون 
ن طرف واحـد، وقـد يحشـر الفلسـطينيون فـي سيناريو معينا  على الفلسطينيين، كأن تطبم أجزا  منه م

زاويــة حــادة ضــيقة بمســاحة قــدرتهم علــى تغييــر االســتراتيجيات األمريكيــة واإلســرائيلية، غيــر أن ذلــك 
بالمقــاييس الموضــوعية هــو الوصــفة األكيــدة والمضــمونة الســتمرار الصــراع وانفجــاره، ولــو علــى فتــرات 

يعيــد األمــور إلــى الصــفر؛  -مهمــا كــان محــدودا   -متباعــدة. وعلــى المســار الفلســطيني، أي انفجــار 
 هكذا قالت التجارب.

 ألف فلسطيني يعيشون في قلب العاصمة المدعاة إلسرائيل؟ 350 فماذا يفعل الحل المفروض بـ
وهؤال  الموجودون في القلب واألطراف فشلت كل محاوالت عزلهم عـن امتـداداتهم الطبيعيـة، فهـم إلـى 

مليــوني فلســطيني فــي إســرائيل، يتعــاطفون معهــم ويلتزمــون بقضــيتهم، وهــم الغــرب يمــدون جســورا  مــع 
شــماال  وجنوبــا  وشــرقا  ال ينفصــلون عــن بحــر بشــري إن اتحــد علــى أمــر، فعلــى القــدس أوال  وقبــل كــل 

 شي .
ــون مضــجع العــالم بمأســاتهم المتفــردة، ومهمـــا  مــاذا تفعــل إســرائيل بغــزة، حيــث مليونــا فلســـطيني يقض 

ية اإلســرائيلية، والدعايــة اإلســرائيلية، والتحالفــات اإلســرائيلية، فإنهــا لــم تفلــح فــي نفــي برعــت الدبلوماســ
 مسؤوليتها المباشرة عن هذه الجريمة اإلنسانية التي ال مثيل لها في كل العصور واألزمان.

اك وماذا تفعل بالضفة صاحبة األكثر من ستين ممـرا  مفتوحـا  بينهـا وبـين إسـرائيل، ويـدرك العقـال  هنـ
أن الهدو  الذي يحدث أحيانا  يثير من المخاوف أكثر مما يثير من االطمئنان. مثلما الطرف المنحاز 
راٍع لحــل ســوري، ونســخة طبــم األصــل عنــه علــى الحــل الفلســطيني، فالمشــترك هــو االســتحالة حتــى 

 إشعار آخر، أو حتى ظهور شي  ما يغير المنه  واألدوات، وهذا قد يكون مستحيال  آخر. 
 3/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن 

 
 قضايا رئيسة قبل طرحها 4صفقة ترامب حسمت  .46

 عبد الناصر النجار
سوا  أصرت اإلدارة األمريكية على موقفها بطرح ما تسـميه صـفقة العصـر للتوصـل إلـى حـل سياسـي 

طـة، اإلسـرائيلي، أو تراجعـت عـن المضـي قـدما  فـي هـذه الخ -في المنطقة أساسه الصراع الفلسطيني 
 قضايا رئيسة من قضايا الحل النهائي وهي: القدس، الالجئون، الحدود، األمن.  4فإن ترامب حسم 

وبــدعم مــن اللــوبي الصــهيوني واليمــين األمريكـــي  -بالنســبة للقضــية األولــى، فــإن الــرئيس األمريكـــي 
ل حســـم قضـــية القـــدس، عنـــدما خـــالف رؤســـا  الواليـــات المتحـــدة خـــال -خاصـــة المســـيحي المتصـــهين 
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العقود الماضية وأقـر نقـل السـفارة األمريكيـة مـن تـل أبيـب إلـى القـدس وزاد علـى ذلـك اعترافـه بالمدينـة 
 المحتلة عاصمة  لدولة االحتالل. 

حاول بعض القادة األمريكيين التالعب بالكلمات، بادعا  أن ترامب لم يحدد حدود القدس، علـى أمـل 
الفلسطينيين أو بعض العـرب "السـذ ". ولكـن هـذا لـم  أن تبقى هناك نافذة أمل صغيرة "للضحك" على

يدم طويال ، فعندما زار نائب الـرئيس األمريكـي مايـك بـنس إسـرائيل الشـهر الماضـي أعلـن صـراحة أن 
قضــية القــدس قــد حســمت، وأنهــا أصــبحت خــار  إطــار المفاوضــات. ومــن ثــم أعلــن الــرئيس األمريكــي 

مين نتنيــاهو علــى هـامش منتــدى دافــوس االقتصــادي فــي خـالل لقائــه رئــيس وزرا  دولــة االحـتالل بنيــا
 سويسرا في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي أن القدس باتت خار  المفاوضات.

كالم ترامب وبـنس واضـح، ال تأويـل فيـه.. قضـية القـدس انتهـت وال مجـال أن تكـون ضـمن إطـار أي 
االدعا  المضحك أن عقدة المفاوضات وتوقفها مفاوضات مستقبلية برعاية أمريكية، واألوقح من ذلك 

كان بسبب القدس، وأن حل هذه العقدة سيجعل طريم المفاوضات سهلة أكثر.. ال ندري إن كان هذا 
 يدل على غبا  أم عن جهل بواقع المنطقة.

القضــية الثانيــة، هــي قضــية الالجئــين، فقــد بــدأت تظهــر عالمــات حســم هــذه القضــية مــع فــوز ترامــب 
ــــين أيضــــا ، ب ــــة غــــوث وتشــــغيل الالجئ ــــة بتصــــفية وكال ــــدأت التصــــريحات اإلســــرائيلية المطالب عــــد أن ب

الفلســــطينيين "األونــــروا" العتبــــارات كثيــــرة أهمهــــا أن الوكالــــة هــــي التــــي أبقــــت علــــى قضــــية الالجئــــين 
الفلســطينيين حيــة لثالثــة أو أربعــة أجيــال متعاقبــة، وهــذا غيــر مســبوق فــي العــالم. ولــذلك يــرى ترامــب 

 رائه إسرائيل أنه ال بد من تصفية الوكالة تمهيدا  إلنها  قضية الالجئين.ومن و 
ترامــب ومستشــاروه "اإلســرائيليون األكثــر مــن اإلســرائيليين" شــرعوا أيضــا  فــي اتخــاذ خطــوات فعليــة فــي 
هــذا االتجــاه، بذريعــة جلــب الفلســطينيين إلــى طاولــة المفاوضــات، أو كنــوع مــن العقــاب للســلطة علــى 

أعلنــت اإلدارة األمريكيــة خفــض مســاهمتها بشــكل كبيــر فــي ميزانيــة وكالــة الغــوث مــا تســبب مواقفهــا، ف
بمشاكل كبيرة، واضطر الوكالة إلى اإلعالن عن وقف بعض خـدماتها فـي منـاطم وجودهـا فـي لبنـان 

 وسورية واألردن وفلسطين.
المنظور، من خالل  ما تمر به وكالة الغوث هو القطرة األولى من فيضان تصفيتها ربما على المدى

خلم أزمة مالية بحيث ال تستطيع هـذه الوكالـة الدوليـة القيـام بواجباتهـا، مـا يعنـي تصـفية حقيقيـة لهـا، 
وربمــا أكثــر مــن ذلــك اتخــاذ قــرار أممــي بهــذا االتجــاه، مــا يعنــي إنهــا  قضــية الالجئــين، والعمــل علــى 

 إعادة توطينهم في الشتات ودول المهجر البعيدة.
ـــة القضـــية الثا ـــة االنتخابي ـــة الحمل ـــذ بداي ـــة ومن ـــة، هـــي قضـــية الحـــدود واالســـتيطان.. اإلدارة األمريكي لث

لترامب لم تدن االستيطان ولم تعلن عن رفضها له.  وعلى العكس من ذلـك، كانـت هنـاك تصـريحات 
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علنية ألقطاب إدارة ترامب تؤكد شرعية االستيطان وحم إسـرائيل فـي االسـتيطان فـي كـل مكـان تحـت 
 ا. سيطرته

وال بــد هنــا مــن التــذكير بــأن ثالثــة مــن مستشــاري ومســاعدي ترامــب هــم علــى يمــين قــادة المســتوطنين 
ويفتخرون بأنهم جز  من االستيطان في األراضي الفلسطينية، وعلـى رأسـهم السـفير األمريكـي فـي تـل 

 أبيب.
ألمريكي وجماعتـه الخطوة القادمة إلدارة ترامب والتي تتبلور بشكل بطي  وبضغ  من نائب الرئيس ا

من اليمين المتصهين األمريكي هي االعتراف بضـم إسـرائيل للكتـل االسـتيطانية والمسـتوطنات الكبيـرة 
في الضفة الغربية والتي تسيطر على أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية. وفـي حـال ضـمها فـإن مـا 

ن أن تكون دولة بالمفهوم تبقى من أراض بالضفة الغربية سيكون على شكل "غيتوهات" مغلقة ال يمك
نما مسخ على شبه سلطة لحكم ذاتي محدود.  السياسي الحديث، وا 

أما القضية الرابعة، فهي قضية األمن من خالل إصرار إدارة ترامب على أن تكون إسرائيل هي التـي 
بمـا  تملك القدرة العسكرية للدفاع عن المنطقة، وال بد من استمرار وجودها على طـول الحـدود الشـرقية

فيهــا ســفوح الجبــال الغربيــة، أمــا الفلســطينيون فلهــم قــوة شــرطية محــدودة مــن أجــل الحفــاظ علــى أمــنهم 
 الداخلي فق .

بنا  على ذلك، فإن إدارة ترامب قد حسمت كـل القضـايا النهائيـة، والمطلـوب مـن الفلسـطينيين التوقيـع 
 ايض؟!!!!عليها من أجل أن يتواصل سيل المساعدات المقدمة لهم. فهل من مق

 3/2/2018 ،األيام، رام هللا
 

 القضية الفلسطينية واليمين األمريكي األصولي .47
 إميل أمين
ُخيل للكثيرين أن تيار اليمين األمريكي األصولي وعماده الجماعات اإليفانجيلية المسيحية األمريكيـة، 

هايــة واليــة جــور  بــوش قــد تــوارى عــن األنظــار بعــد اختيــار بــاراك أوبامــا رئيســا  للواليــات المتحــدة، ون
االبن، التي كانت تجسيدا  حقيقيا  لهذا المد األصولي، وعلى نحو خا  منذ حرب فيتنام، حين تجلى 

 هذا االتجاه المغلوط لصحيح الدين اإليماني المسيحي.
غير أن هؤال  على كثرتهم كانوا من دون أدني شك مخطئين كل الخطأ، وال سيما ونحن نتحدث عن 

 بين الواليات المتحدة ومواطنيها، وبين دولة إسرائيل وساكنيها. عالقة عضوية
يعـــن  لنـــا التســـاؤل: "مـــن أيـــن يمكـــن للمـــر  أن يبـــدأ فـــي الحـــديث عـــن آخـــر تطـــورات المشـــهد اليمينـــي 

 المسيحي األمريكي، ولماذا هو تقاطع وتشارع مؤخرا  مع القضية الفلسطينية على نحو خا ؟
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ة األمريكية إلى القدس الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب ضـمن اعترافـه المقطوع به أن قرار نقل السفار 
األوسع بالقدس عاصمة للدولة اإلسرائيلية وا غفال الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ثم زيارة نائـب 
الــرئيس األمريكــي مايــك بــنس األخيــرة إلــى الشــرق األوســ ، قــد أعــادت طــرح هــذه اإلشــكالية ووضــعتها 

 لنقاش مرة أخرى.على طاولة ا
علـى أنــه قبـل القطــع بإشـكالية ترامــب وبــنس وم التهمـا وتــداعياتهما علـى المنطقــة وعلـى ســالم العــالم، 
ربمــا يتعـــين علينـــا اإلشـــارة إلـــى الرؤيـــة الدوغمائيـــة التــي يـــؤمن بهـــا هـــذا الفريـــم مـــن المســـيحيين اســـما  

 ما .ورسما ، والمفترقين من قبل الصهيونية العالمية عنها نفسا  وجس
يؤمن هذا التيار بأن عودة القدس واليهود بشكل عام إلى أورشليم هـي عالمـة لنهايـة األزمنـة ومجـي  
الســـيد المســـيح مـــرة جديـــدة إلـــى األرض، غيـــر أن إيمـــانهم يفتـــرق عـــن اإليمـــان الـــذي تعتبـــره وتعتنقـــه 

ســــية بأنواعهمــــا الكنــــائس األساســــية للمســــيحية، وفــــي مقــــدمها الكنيســــة الكاثوليكيــــة والكنيســــة األرثوذك
 المختلفة حول العالم.

 ما الذي يشكله المسيحيون اإلنجيليون من قوة سياسية في الداخل األمريكي في حاضرات أيامنا؟
في المائة من سكان العالم المسيحيين ولـيس األمـريكيين فقـ ، وهنـاك فـي  13مؤكد أنهم يبلغون زها  

يــات المتحــدة، أي نحــو ثمــانين مليــون أمريكــي الــداخل األمريكــي يصــل تعــدادهم إلــى ربــع ســكان الوال
، وهـــم يعتبـــرون اآلن المجموعـــة الدينيـــة األمريكيـــة األكثـــر WASPساكســـون الــــ -جلهـــم مـــن األنغلـــو 
 تعاطفا  مع إسرائيل.

قامة الدولة اليهودية هي  ومن نافلة القول أن إيمان المسيحيين اإلنجيليين بأن هجرة اليهود إلسرائيل وا 
عمليـة الخـال  المسـيحية، وفـي كـل مكـان تتعـزز فيـه الحركـة البروتسـتانتية يتزايـد جز  ضروري مـن 

الطمــوح بمســاعدة "األراضــي المقدســة"، أي إســرائيل، وتــتم ترجمــة ذلــك أكثــر وأكثــر مــن خــالل الــدعم 
 المالي، عبر التبرعات التي تصل إلى القدس مباشرة.
قـدس، يتوجـب علينـا أن نـدرك كيـف أن ترامـب والشاهد، أنه لكي نفهم خلفيات قرار ترامب الخـا  بال

قد غازلهم خالل حملته االنتخابية الرئاسية بشكل كبير، فعي ن عددا  منهم مستشـارين لـه؛ ولهـذا حظـي 
بتأييد واسع في بقية الواليات األمريكية، ولعل أهم وأخطـر وعـوده التـي كفلـت لـه تصـويت هـذا الفريـم 

اني المنحول المتصل بالقدس اتصـاال  وثيقـا ؛ ولهـذا وعـد بتنفيـذ الديني هو العزف على هذا الوتر اإليم
، أي اعتبــــار القــــدس عاصــــمة موحــــدة 1995مــــا لــــم يقــــدر علــــى تنفيــــذه أي رئــــيس أمريكــــي منــــذ عــــام 

ت لــه نحــو  فــي المائــة مــن هــذا  81إلســرائيل، ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، ولــم يكــن غريبــا  أن يصــو 
ناخــب أمريكـي؛ مــا جعـل الطريـم إلــى البيـت األبــيض معبـدة لترامــب،  مليـون  60التيـار، أي أكثـر مــن 

 وترك هيالري كلينتون خارجا  على األبواب.
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هـــل كـــان قـــرار ترامـــب إذن إيفـــا   بـــالوعود ولضـــمان دعـــم هـــؤال  المتصـــهينين فـــي المواقـــع والمواضـــع 
 النواب؟الرسمية األمريكية كافة، وبنوع خا  في الكونغرس بغرفتيه مجلس الشيول ومجلس 

 أغلب الظن أن ذلك كذلك فعال  وقوال ؛ فالرجل يضع نصب عينيه والية ثانية يخط  لها منذ اآلن.
ولعـل مــا يعــزز الحاجـة إلــى تأمــل المشـهد اليمينــي األمريكــي بعمـم هــذه األيــام وجـود مايــك بــنس نائبــا  

 انية...لترامب، بما يحمله من سمات شخصية من جهة، وتطلعات وظيفية سياسية من جهة ث
بــنس رجــل لــه دالــة علــى العمــل السياســي منــذ زمــن بعيــد، بخــالف ترامــب رجــل األعمــال؛ ولهــذا فــإن 
حظوظــه كبيــرة فــي أن يحصــل علــى ترشــيح الحــزب الجمهــوري رئيســا  للواليــات المتحــدة فــي انتخابــات 

ل تعـرض ، أو التي تليهـا، هـذا إذا سـارت األمـور علـى النحـو المعتـاد سياسـيا ، لكـن فـي حـا2020عام 
غيت"، سيضحى بنس رئيسا  بشـكل آلـي،  -ترامب لإلقالة أو أجبر على تقديم االستقالة جرا  "روسيا 

 وقد تتعزز فرصه في الفوز بالرئاسة، وفي الوقت نفسه إيفانجيلي حتى النخاع.
 هل يعني وجود ذلك التيار ورا  ترامب اليوم أن أوضاع فلسطين باتت قدرا  مقدورا  في زمن منظور؟

هناك نحو مليارين ونصف المليار من المسيحيين حول العالم ال يؤمنون بمثل هذه الرؤى التي تسمى 
 "األبوكريفية" أي المزيفة أو المنحولة.

غيـر أن العملـة الرديئـة تطـرد العملـة الجيـدة؛ لـذا نـرى هـؤال  صـوتهم أعلـى، لكـن لـيس بالضـرورة أنهـم 
ـــداخل األمريكـــي أو حـــو  ـــر فاعليـــة فـــي ال ـــة وبابـــا رومـــا األكث ل العـــالم، والـــدليل أن المؤسســـة الفاتيكاني

يرفضون مثل تلك التهويمـات الالهوتيـة، وقـد كـان موقـف البابـا فرنسـيس رافضـا  لقـرار ترامـب، وداعمـا  
لحـل الــدولتين؛ مـا يعنــي زخمـه لقيــام دولـة فلســطينية مسـتقلة، ورفضــه المطلـم الهيمنــة اليهوديـة بــالمرة 

 على القدس. 
 3/2/2018 ،وسط، لندنالشرق األ 
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