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 يسرائيلتسويقًا لرواية االحتالل اإلمشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على حماس... والحركة تعده  .1

مجلس النواب األمريكي أقر مشروع قانون يفرض  ، أن15/2/2018موقع الجزيرة نت، الدوحة، ذكر 
عقوبات على حركة حماس بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ دروع بشرية، وذلك بعد 

 أيام من إجراء أمريكي ضد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
إلى إدانة حماس  -الذي أعدته لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب-ويدعو مشروع القانون 

بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عمال إرهابيا وانتهاكا لحقوق اإلنسان وفق 
كما يحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب على توجيه البعثة باألمم  مقتضيات القانون الدولي.

 ة على حماس.المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولي
 ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترامب من أجل أن يصبح قانونا.

رفضت جملة وتفصياًل إقرار مجلس  حركة حماس، أن 15/2/2018موقع حركة حماس، غزة، وقال 
لمدنيين النواب األمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الحركة بسبب ما يعتبره "استخدامها ل

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له القرار األمريكي تسويقًا لرواية  كدروع بشرية".
ي واصطفافًا معه، واستهدافًا واضحًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى سرائيلاالحتالل اإل

رار يأتي استكمااًل لخطة ترامب وقال: "إن هذا الق رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة االحتالل.
التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة لالحتالل 

وأكد على أن " حماس"  ونقل سفارته إليها ومحاوالت إلغاء منظمة األونروا وحق عودة الالجئين".
بنا وحماية المدنيين الفلسطينيين من جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ُوجدت للدفاع عن أبناء شع

العدوان واالحتالل الذي قتل آالف المدنيين من األطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا 
 القرار الرتكاب مزيد من الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته.
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قــال وزيــر العــدل األســبق فــي الســلطة الفلســطينية، فــريح أبــو ُمــدين، إن رئــيس الســلطة محمــود  :غــزة
عبــاس اشــترط غيــاب حركــة حمــاس مــن المشــهد السياســي بشــكل كامــل كــي يقــوم برفــع العقوبــات عــن 

تمــام المصــالحة الوطنيــة. قــدس بــرس: "التقيــت الــة وكوقــال أبــو ُمــدين، فــي تصــريحات ل قطــاع غــزة وام
الـــرئيس محمـــود عبـــاس بشـــكل منفـــرد وأبلغنـــي بوضـــو  علـــى حمـــاس تـــرك كـــل شـــيء فـــي غـــزة  مـــاخراً 

 وتسليمها من أجل إتمام المصالحة ورفع العقوبات عن غزة".
عن عباس: "على حماس أن تفهم ما يلي إن أرادت المصالحة، أن تتخلى بالمطلق عن  وأضاف نقالً 

لحكومــة بــالتمكن والســيطرة علــى كــل شــيء مــن المــال حتــى الســال  وأن يعــاد حكــم غــزة وأن تــتمكن ا
 ترتيب أوضاع القطاع من جديد".

وتابع أبو ُمدين: "حينما طلبت منه )عباس( إعادة النظـر بقطـع الرواتـب، فقـال لـن أرفـع عقوبـات ولـن 
ال بنتهم عندهم ُأقدم مبادرات إال بالشروط السابقة وأن تكون غزة هكذا وأشار إلى خاتم في إصب عه، وام

فـــي شـــرطه وحمـــاس تصـــر علـــى أن تبقـــى فـــي  وأشـــار إلـــى أن عبـــاس كـــان واضـــحاً  وابنـــي عنـــدي  ".
 إلى أن هناك أمور لم تسلمها بعد لحكومة الوفاق. الحكم، منوهاً 

 15/2/2018وكالة قدس برس، 
 

 مفاوضاتبوتين نقل لعباس رسالة تهديد من ترامب تربط المساعدات باستئناف الالمالكي:  .3
ــدننشــرت  ــاة، لن وزيــر الخارجيــة  ، أنرام هللا محمــد يــونس، نقــاًل عــن مراســلها فــي 16/2/2018 ،الحي

الرئيس  إلىرياض المالكي كشف أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب وجه رسالة تحذير  .الفلسطيني د
دة ســــتقطع محمــــود عبــــاس، عبــــر الــــرئيس الروســــي فالديميــــر بــــوتين، جــــاء فيهــــا أن الواليــــات المتحــــ

 المســاعدات الماليــة عــن الســلطة الفلســطينية فــي حــال تمســكت بعــدم العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات.
فــي حــديث لةذاعــة الرســمية للســلطة، أمــس، أن ترامــب أجــر  اتصــااًل هاتفيــًا مــع  ،وأوضــح المــالكي

رامـب قـائاًل: موسـكو، فـرد ت إلـىنظيره الروسي الذي أبلغه أنه سيجتمع مع عباس الذي كان فـي زيـارة 
ـــة للســـلطة فـــي حـــال عـــدم عودتهـــا  ـــى"أبلغـــه رســـالتي أن أمريكـــا ســـتوقف المســـاعدات المالي طاولـــة  إل

المفاوضــات". كمــا كشــف المــالكي أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي ريكــس تيلرســون، حمــل الرســالة ذاتهــا 
 إلى الدول العربية التي يزورها في جولته الراهنة.

مريكــا شــرعتا فعليــًا فــي تطبيــق خطــة "صــفقة العصــر". وأضــاف: "لقــد بــدأ وأ إســرائيلوقــال المــالكي إن 
تطبيـــــق هـــــذه الخطـــــة فعليـــــًا علـــــى األرض، أواًل، مـــــن خـــــالل االعتـــــراف األمريكـــــي بالقـــــدس عاصـــــمة 

خراجها من طاولة المفاوضات، وثانيًا من خالل وقف المساعدات "إسرائيلـ"ل وكالة أونروا، في  إلى، وام
 لة وتاليًا شطب قضية الالجئين".محاولة لشطب دور الوكا
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ريـاض المـالكي كشـف أن الـرئيس عبـاس  ، أنغـزة، مـن 16/2/2018 ،القدس العربي، لنـدنوأضافت 
أمـام  ،20/2/2018 فـيسيعلن الموقف الفلسطيني النهـائي مـن قـرارات الـرئيس األمريكـي تجـاه القـدس، 

 مجلس األمن الدولي.
 

 يلتزم الشرعية الدولية ويضمن إنهاء االحتالل عباس يطالب بمؤتمر دولي إلنقاذ السالم .4
محمود عبـاس إلـى إقامـة مـاتمر دولـي للسـالم مـن أجـل إنقـاذ  ةالفلسطينيالسلطة رام هللا: دعا الرئيس 

استقباله وزيـر الخارجيـة الُعمـاني يوسـف بـن علـوي  ، خاللوقال عباس العملية السياسية في المنطقة.
أن ينبثق عن هـذا المـاتمر، تأسـيس آليـة دوليـة جديـدة متعـددة األطـراف بن عبد هللا في رام هللا: "نريد 

 تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وذلك إلنقاذ العملية السياسية وتحقيق السالم في منطقتنا".
وقال رئيس الوزراء الفلسـطيني رامـي الحمـد هللا، أمـس، إن مطلـب عبـاس هـذا يحظـى بـدعم فلسـطيني 

قامــة أن "هــ واســع، مضــيفاً  ذه اآلليــة يجــب أن تعمــل وفــق الشــرعية الدوليــة، وتضــمن إنهــاء االحــتالل وام
 ، وعاصمتها القدس الشرقية".1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

 16/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 باستثناء قوى األمن األمريكيةمساعدات الوقف يتوقعون مسؤولون فلسطينيون ": الحياة" .5
الســــلطة  إلــــىيتوقــــع مســــاولون فلســــطينيون أن توقــــف واشــــنطن مســــاعداتها  :د يــــونسمحمــــ -رام هللا 

الفلســطينية قريبــًا، باســتثناء المســاعدات التــي تقــدم إلــى قــو  األمــن. وقــال مســاول رفيــع لـــ"الحياة"، أن 
أي عمليــة سياســية  إلــىالســلطة تســتعد لمثــل هــذا اإلجــراء، وأنهــا لــن تتراجــع عــن قرارهــا عــدم العــودة 

أحمـد مجـدالني، أن عبـاس  .وقال عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر د أمريكية حصرية. برعاية
لن يتراجع عن قراره حتـى لـو قطعـت جميـع المسـاعدات عـن السـلطة. وأضـاف: "سـنعتمد علـى أنفسـنا 

 وعلى حلفائنا، ولن نبيع قضيتنا بالمال". 
 16/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 دادها لتشكيل صيغة جديدة لعملية السالمشعث: أطراف دولية أبدت استع .6

أكـــد مستشـــار الـــرئيس، نبيـــل شـــعث، أن روســـيا والصـــين والهنـــد واالتحـــاد األوروبـــي أبــــدت  :موســـكو
وقــال  االســتعداد إلــى التوســط فــي عمليــة التســوية الشــرق أوســطية بصــيغة جديــدة، متعــددة األطــراف.

، إن مســألة توســيع أطــر التفــاوض أمــسشــعث فــي حــديث لوكالــة "نوفوســتي" نشــرت مقتطفــات، منــه، 
مــع الــدول الخمــس، دائمــة العضــوية فــي مجلــس  ليتحــول إلــى صــيغة متعــددة األطــراف، تُنــاق  حاليــاً 
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سـالمية أخـر . وأضـاف شـعث، "بـدأنا  األمن الدولي ودول مجموعـة بـريكس وبلـدان أوروبيـة وعربيـة وام
 كذلك التقينا اليابانيين والكوريين". ..المفاوضات مع أوروبا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.

وأكد شعث أن فلسطين ال تعـارض انضـمام الواليـات المتحـدة إلـى شـكل جديـد لعمليـة التسـوية، مشـددا 
على أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى حالـة الهيمنـة األمريكيـة التامـة علـى عمليـة السـالم "إلرضـاء 

 أن األمم المتحدة يجب أن تمثل أساسا للتسوية.  " كما كان في السابق. ولفت شعث إلىإسرائيل
 15/2/2018 ،األيام، رام هللا

 
 الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة عشراوي: سياسة واشنطن ضد   .7

ـــــر الفلســـــطينية :رام هللا ـــــة لمنظمـــــة التحري ـــــة التنفيذي ـــــان عشـــــراوي عضـــــو اللجن  الخمـــــيس ،حـــــذرت حن
الفلســطينيين تهــدد أمــن واســتقرار منطقـــة  الحاليــة ضــد  ، مــن أن سياســة اإلدارة األمريكيــة 15/2/2018

عقــب اســتقبالها فــي رام هللا رئــيس ممثليــة جمهوريــة لهــا  فــي بيــان ،وانتقــدت عشــراوي الشــرق األوســط.
كوريــــا لــــد  الســــلطة الفلســــطينية يونــــ  ســــام تشــــوي فــــي رام هللا، "التحركــــات األمريكيــــة األخيــــرة غيــــر 

 تعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".المساولة بشأن القدس وانتهاكها الم
 15/2/2018 ،القدس، القدس

  
 ي في باريسسرائيلوزيرة االقتصاد الفلسطيني تلتقي وزيرة االقتصاد اإل .8

ي إيلـــي كـــوهن، ســـرائيلعبيـــر عـــودة، وزيـــر االقتصـــاد اإل الفلســـطيني التقـــت وزيـــرة االقتصـــاد :الناصـــرة
ووفـق صـحيفة "يـديعوت أحرنـوت" العبريـة  فـ ن  فرنسية بـاريس.، في العاصمة ال15/2/2018 الخميس

عودة التقت كوهين في قصر اإلليزيه في فرنسا، بوساطة الرئيس الفرنسي عمونئيل مكرون الذي كان 
" إســرائيلوذكــرت أن الجــانبين ناقشــا تنفيــذ عــدة مشــاريع اقتصــادية مشــتركة بــين " اللقــاء. أيضــاً  حاضــراً 

 والسلطة.
 15/2/2018 ،يني لإلعالمالمركز الفلسط

 
 البرغوثي: إغالق االحتالل بلدات نابلس عقاب جماعي  مصطفى  .9

قـــال النائـــب مصـــطفى البرغـــوثي، األمـــين العـــام لحركـــة المبـــادرة الوطنيـــة: إن سياســـة العقـــاب  :رام هللا
ر ي ضـد أهـالي بلـدات حزمـا وسـنجل وبيتـا، فـي نـابلس، "أمـسرائيلالجماعي التي ينتهجها االحتالل اإل

وأكـد البرغـوثي، فـي  خطير، وانتهاك صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق اإلنسان".
، أن االحـتالل لـن يرتـدع إال بالمقاومـة الشـعبية والمقاطعـة وفـرض 15/2/2018 بياٍن صحفي  الخمـيس
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لتحريــر فــي اجتماعــه العقوبــات عليــه، مطالبــا بتنفيــذ القــرارات التــي اتخــذها المجلــس المركــزي لمنظمــة ا
 ".BDS" "إسرائيلاألخير وتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على "

 15/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في الضفة مليون دوالر لتجهيز عدة أقسام في المشافي الحكومية 1.3تخصيص  .01
تخصـي  مبلـ   ، عـن15/2/2018 الخميس ،جواد عواد الفلسطيني أعلن وزير الصحة :وفا – الخليل

ـــة الحكـــومي فـــي  670 ـــب فـــي مستشـــفى عالي ـــز وتشـــغيل قســـم القســـطرة وجراحـــة القل ألـــف دوالر لتجهي
ألف دوالر لتجهيز وتشغيل بنك مركزي للدم في مستشـفى رفيـديا  700 الخليل، وكذلك تخصي  مبل 

 الحكومي وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد هللا.
قــام بهــا وزيــر الصــحة فــي عــدد مــن المشــافي الحكوميــة فــي محافظــة  جــاء ذلــك خــالل جولــة تفقديــة

الخليــل، لالطــالع علــى ســير العمــل، ورافقــه فيهــا مســاعد األمــين العــام للشــاون الحكوميــة فــي مجلــس 
العامة لمجلس الوزراء، وعدد من المدراء العـامون  األمانةوفد من  إلىالوزراء عبير الوحيدي، إضافة 

 ارة الصحة.وراساء الوحدات في وز 
 15/2/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حوارات إلىاألحمد: ال يوجد عقوبات على غزة وال ترتيبات لحوارات مع حماس ولسنا بحاجة عزام  .11

نفى عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وجود ترتيبات ألي حوارات مع : سما -غزة 
قال األحمد في تصريحات صحفية "ال يوجد أي ترتيبات و  حركة حماس بشأن المصالحة الفلسطينية.

حوارات، ولكن بحاجة لتنفيذ ما ُوقع عليه في  إلىألي حوارات مع حركة حماس ونحن لسنا بحاجة 
وأضاف: "ال يمكن االنتقال الى أي خطوة في المصالحة دون  القاهرة بتمكين الحكومة في غزة".

متى سترفع حكومة الحمد هللا العقوبات عن غزة؟، رد  وردًا على ساال:  تمكين الحكومة بغزة".
األحمد: "ال يوجد عقوبات إطالقًا على غزة، كان هناك إجراءات للضغط على حماس حتى تحل 

وحول الزيارة المرتقبة لوفد من أعضاء اللجنة المركزية  حكومتها الموازية، ولألسف حل تها شكال فقط".
ئال: "ال يوجد وفد، بل هم أعضاء من اللجنة المركزية سيزورون بحركة فتح الى قطاع غزة، عل ق قا

 غزة كما يزورون الخليل أو أي مدينة أخر "، نافيًا وجود ترتيبات لعقد لقاءات مع حماس بغزة.
وأكد األحمد أن هناك زيارة مرتقبة للوفد األمني المصري لقطاع غزة في الفترة المقبلة، وحول إذا ما 

اءات مع حماس بالتزامن مع قدوم الوفد، قال األحمد: "لما يجي الوفد المصري كانت فتح ستعقد لق
 لكل حادث حديث".
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 15/2/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 يجعل منها حكومة فئوية مناطقية غزةبإزاء المأساة اإلنسانية  موقف الحكومةحماس:  .11
فرج إزاء المأساة اإلنسانية في الذي وصفته بالمت-إن موقف الحكومة الفلسطينية  ،قالت حركة حماس

 يجعل منها حكومة فئوية مناطقية ال تعب ر عن الكل الفلسطيني. -قطاع غزة
وتزامن بيان حماس مع إعالن مساول في شركة توزيع كهرباء غزة بأن محطة التوليد الوحيدة في 

وال  ود.القطاع ستتوقف عن العمل بشكل كامل منتصف الليل بتوقيت فلسطين بسبب نفاد الوق
يحصل سكان القطاع المحاصر على الكهرباء إال لعدة ساعات يوميا، حيث باتت األزمة مزمنة 

في  إسرائيلنتيجة عدة أسباب منها النق  في قدرة التوليد، إذ ال توجد إال محطة وحيدة قصفتها 
 السابق.

 15/2/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 سجام مع االحتاللحماس ان حزب الشعب: المشروع األمريكي ضد   .11
قال حزب الشعب الفلسطيني، إن قرار مجلس النواب األمريكي بدفع مشروع قانون فرض : غزة

المعادية  يةسرائيلاإلعقوبات على حركة حماس تحت حجج ومبررات واهية، يأتي انسجامًا مع الراية 
مع سعي حكومة  وأضاف الحزب في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي انسجاماً  للشعب الفلسطيني.

االحتالل لنسج خيوط عدوان دموي على الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع غزة بشكل خا ، 
 وذلك في محاولة للتغطية على صفقة القرن التي تهدف لتصفية قضية شعبنا وحقوقنا العادلة.

ونالد ترامب واعتبر أن هذا القرار يندرج في ذات السياق العدواني الذي عبر عنه الرئيس األمريكي د
 " وسعي إدارته الستهداف "أونروا" وقضية الالجئين.سرائيلباعتباره القدس عاصمة "إل

 15/2/2018، فلسطين أون الين
 

 الفصائل الفلسطينية تدعو لمسيرات شعبية في جمعة الغضب .11
دعت القو  والفصائل الفلسطينية إلى تظاهرات ومسيرات عارمة في : نادية سعد الدين - عمان
عة الغضب الشعبي"، اليوم، ضد قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، "االعتراف بالقدس "جم

ية جديدة في الضفة إسرائيلي"، وذلك على وقع إقامة وحدات استيطانية سرائيلعاصمة للكيان اإل
 الغربية المحتلة.
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بية المحتلة، يأتي ذلك بينما صادقت سلطات االحتالل على مخطط استيطاني جديد في الضفة الغر 
يقضي ب قامة وحدات استيطانية وطرق استيطانية على األراضي الفلسطينية في مدينة بيت جاال 

 وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.
 16/2/2018الغد، عمان، 

 
 السلطة للمنازل واالعتداء على النساء تجاوز خطير اقتحامبدران:  .11

ياسي لحركة "حماس" حسام بدران، أن اقتحام أكد عضو المكتب الس: الرسالة نت -الضفة المحتلة 
األجهزة األمنية الفلسطينية لمنازل األهالي في الخليل واالعتداء بالضرب على النساء يعد تجاوزا 

 الخميسوقال بدران في تصريح وصل الرسالة نت مساء  خطيرا ألعراف شعبنا الوطنية واالجتماعية.
ثقته في السلطة التي يتوقع منها أن تحافظ عل أمنه إن "مثل هذه الممارسات تجعل شعبنا يفقد 

وطالب السلطة وحركة فتح أن تدرك أن  وسالمته، ال أن تعمل على ترويعه وانتهاك حقوقه وكرامته".
مثل هذه الممارسات تعزز من حدة االنقسام في الشارع الفلسطيني، وتضع عراقيل أمام المصالحة 

 محمود عباس لوضع حد لتلك االنتهاكات غير المقبولة. التي نتطلع إلنجازها، داعيا الرئيس
 15/2/2018، الرسالة نت

 
 : كل األحكام ال تكفي لمعاقبتهمن ابتسامة عمر العبد ليبرمان يستشيط غيظاً  .06

مطالبا أفيغدور ليبرمان في وقت سابق على حسابه على موقع "تويتر"  دفاعرام هللا: كتب وزير ال
، على األسير عمر العبد" ة إلى إظهار الشجاعة وفرض عقوبة اإلعدامالقضا"المحكمة العسكرية و 

غير أن ابتسامة الشاب العبد أجبرته على التغربد مجددا بعد إصدار الحكم حيث كتب "كل األحكام 
 ال تكفي لمعاقبته، فهو ما زال يبتسم خالل محاكمته".

 16/2/2018، القدس العربي، لندن
 

 نتنياهو شكلة بتقديم الئحة اتهام ضد  م مندلبليت: لن تكون لدي   .07
قال المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إن التحقيقات مع رئيس الحكومة : رامي حيدر

ية، بنيامين نتنياهو، كانت موضوعية ونزيهة ولم يحركها أي دافع شخصي، في رد على سرائيلاإل
ومهنية المحققين، وصر  أن ال مشكلة لديه في  محاولة نتنياهو وأعضاء الليكود التشكيك بالتحقيقات

وجاءت تصريحات مندلبليت التي منح فيها دعمه الكامل للشرطة  تقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو.
 والمحققين خالل ماتمر في جامعة تل أبيب.
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ن وقال مندلبليت إن "التحقيقات جرت بحسب القواعد المتبعة وكما هو متوقع من سلطات إنفاذ القانو 
بمعالجة مقل هذه القضايا، بمهنية وسرية وذكاء وحنكة وبحث مستمر عن الحقيقة، من خالل 
التعاون بين المحققين واألقسام األخر  في الشرطة وبين المدعي العام والمستشار القضائي 

 للحكومة".
تخاذ أي وأكد أن الشرطة قدمت توصياتها للنيابة العامة، التي ستفح  بدورها ملف التحقيق قبل ا

قرار، مشيًرا إلى أن النيابة لن تلجأ إلى "طرق مختصرة"، بل ستفح  قاعدة األدلة التي قدمتها 
 الشرطة بعناية قبل اتخاذ قرارها.

 15/2/2018، 48عرب 
 

 المستوطنون في الجوالن يطالبون باستغالل النشاط اإليراني العتراف دولي بالضم   .08
تيطان اليهودي في هضبة الجوالن السورية المحتلة، الحكومة دعا قادة االس: نظير مجلي - تل أبيب

، حيث يتكرس النفوذ اإليراني، لحملة دولية ةية، إلى استغالل الوضع الحالي في سوريسرائيلاإل
( بضم الهضبة 1981ي القديم )منذ سنة سرائيلتفضي إلى اعتراف أمريكي، ثم دولي، بالقرار اإل

 .إسرائيلالسورية إلى 
يران فوق سماء سوري إسرائيلن "حادث االشتباك بين وقالوا إ ، هو فرصة ذهبية لهذا االعتراف. إذ ةوام

ألول مرة في تاريخها. فهي التي تسيطر على  سرائيلإن العالم يفهم أن إيران باتت جارة برية إل
ى ، لذلك يجب علإسرائيلسوريا. وكل الدالئل تشير إلى أنها تنوي الدخول في صدامات مسلحة مع 

إلى االحتفاظ بالجوالن، كمنطقة دفاع استراتيجية، لها ويعترف بقرار  إسرائيلالعالم أن يتفهم حاجة 
 ضمها".

 16/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 لبلدات الشمال واستثناء البلدات العربية مليون دوالر 96تخصيص القناة الثانية:  .09
مين نتنياهو، ووزير المالية، موشيه كحلون، من المقرر أن يدفع رئيس الحكومة، بنيا: رامي حيدر

ببرنامج لدعم بلدات الشمال وتخصي  ميزانيات هائلة لهذا الهدف، وتستثنى منها البلدات العربية، 
 يين من المركز إلى الضواحي.سرائيلما يكشف الهدف الحقيقي، زيادة التهويد ونقل المزيد من اإل

 مليون دوالر( 96)نحو  مليون شيكل 339ت التي تبل  وبحسب القناة الثانية، ستخص  الميزانيا
لثالث بلدات مركزية، هي "كريات شمونا" و"متوال" وشلومي"، تحت عنوان "دعم الجليل األعلى"، مع 

 ية في الجوالن السوري المحتل.إسرائيلأن "متوال" تعتبر مستوطنة 
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 15/2/2018، 48عرب 
 

 إلخالء البؤرة االستيطانية "بيت هأفوت" دوالرمليون  20رصد ية تسرائيلالحكومة اإل .21
ية، األسبوع القادم، جلسة خاصة لراساء األحزاب المشاركة في سرائيلتعقد الحكومة اإل: محمد وتد

االئتالف الحكومي، وذلك للمصادقة على دفع تعويضات مالية لمستوطني البارة االستيطانية "بيت 
 ين في منطقة بيت لحم.هأفوت" التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطيني

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقترحا على راساء األحزاب خالل الجلسة التي 
لمستوطني البارة  مليون دوالر( 20)نحو  مليون شيكل 70ستعقد، يوم اإلثنين القادم، يقضي بتحويل 
فلسطينية بملكية خاصة جنوب بيت على أراض  2011 سنةاالستيطانية "نتيف هأفوت" التي أقيمت 

 لحم.
 15/2/2018، 48عرب 

 
 ية "تعيق" تشريع مشروع قانون سلب مخصصات األسرىسرائيلالمالية اإلموقع "واال":  .20

ية تعيق تشريع سرائيلأفاد موقع "واال" اإللكتروني، يوم الخميس، أن وزارة المالية اإل: محمد وتد
دور ليبرمان، إذ أظهرت جبادر إليه وزير األمن، أفيمشروع قانون سلب مخصصات األسر  الذي 

 وثيقة قضائية أعدها القسم القانوني بالوزارة التحفظ على تشريع القانون.
وحسب وجهة نظر قدمها القسم القضائي في وزارة المالية، ف ن الوزارة تعارض مشروع القانون 

سلطات االحتالل للسلطة  الهادف لسلب مخصصات األسر  من عائدات الضرائب التي تحولها
أن يتم تخصيصها  خا  علىالفلسطينية، كما أن الوزارة تعارض تحويل المخصصات إلى صندوق 

 كمدفوعات للمتضررين من العمليات المسلحة.
 15/2/2018، 48عرب 

 
 االحتالل ينصب نقطة تفتيش وبرج مراقبة عند باب العامود في القدس المحتلة   .22

ضمن خططها التهويدية للمدينة، قامت سلطات االحتالل ماخرًا  :جويحان دياال - القدس المحتلة
أسوار البلدة القديمة في  أبواببتغيير المشهد التاريخي والحضاري لمدخل باب العامود أحد أشهر 

القدس المحتلة، ببناء نقطتين تفتي  لجنود االحتالل ونصب برج مراقبة واالستيالء على غرفة أسفل 
مدير قسم السياحة واآلثار في مديرية أوقاف القدس يوسف النتشة، إن االحتالل يسعى وقال  البرج.

يدرك  اإلنسانجاهدا لتغيير المشهد من حيث عدد كبير جدا من الجنود وحرس الحدود مما يجعل 
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أن  بالثكنات العسكرية، ماكداً  إالمنطقة محتلة أمنية ال يستيطع أن يجد مثيل لها بالعالم  أمامأنه 
عتبر نائب محافظ القدس ا بدوره،  لهدف يأتي لتغريب المشهد الثقافي بطبيعته في المدينة المقدسة.ا

عبد هللا صيام، أن نصب برج المراقبة عند مدخل باب العامود من أخطر الخطوات التهويدية التي 
 تقوم بها سلطات االحتالل في المدينة.

 15/2/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ية جديدة في المسجد األقصىإسرائيلر من انتهاكات ني يحذ   الكسوا .23
وم الخميس، من االنتهاكات يحذر مدير المسجد األقصى، عمر الكسواني، : القدس المحتلة

برج مراقبة، عند "باب العمود" المدخل الشمالي الرئيسي  ب نشاءية الجديدة، في "األقصى"، سرائيلاإل
 المحتلة، ونصب آليات ضخمة في ساحة "البراق" غربي المسجد. للبلدة القديمة من مدينة القدس

إلى "تفري   اإلجراءاتوقال الكسواني في حديث لـ"قدس برس"، إن االحتالل يسعى من خالل هذه 
رهاب الناس من دخولها وتشجيع المتطرفين على اقتحام القدس  البلدة القديمة في القدس من أهلها، وام

ن االحتالل يهدف كذلك إلى تغيير الوضع التاريخي ومعالم المدينة وأضاف أ والمسجد االقصى".
المقدسة، مشددا في الوقت ذاته إلى أن تلك التغييرات "لن تنمح المحتل أحقية وشرعية، كما سيزيد 

 على ثباتهم وتمسكهم بحقهم في المسجد األقصى والمدينة المقدسة". إصراراالمقدسيين 
ينفذ جريمة أخر  بحق التاريخ ويجب محاسبته عالميًا على ما يقوم به  واعتبر الكسواني أن االحتالل

عام، سواء في  1300من مخالفة للستاتيكو )الوضع القائم( فيما يتعلق باآلثار التي يزيد عمرها عن 
وباب العمود وغيرها من المعالم التي يريد االحتالل طمسها بوضع  األقصىالبلدة القديمة والمسجد 

 .األخر  األبواب أوعلى باب العمود واقع جديد 
 15/2/2018، قدس برس 

 
 صالح في العزل من حلقات استهدافهرائد الخطيب: تمديد اعتقال الشيخ  .24

أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية السابق في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال : القدس المحتلة
ائد صال  واإلبقاء عليه في العزل، هو حلقة من الخطيب، أن قرار تمديد االعتقال اإلداري للشيخ ر 

 حلقات االستهداف والمالحقة له من االحتالل الغاشم.
وقال الخطيب في تصريح صحفي له: إن مالحقة الشيخ صال  واستهدافه متواصلة منذ زمن، 

، حيث يواصل االحتالل اعتقال 17/11/2015وازدادت وتيرتها عند حظر الحركة اإلسالمية في 
 شرات ممن يخدمون المسجد األقصى المبارك، وعلى رأسهم الشيخ صال .الع
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ية أخذت قرارًا جائرًا باستمرار عزله انفراديا ستة أشهر، ما ياكد أن سرائيلوأضاف أن المحكمة اإل
ية األمنية والعسكرية والقضائية ترمي عن قوس واحدة، فال مجال للتفكير في سرائيلالمنظومة اإل

ة أن الذي ينظر في ملف الشيخ هو مستوطن حاقد فيه كل مالمح العنصرية قضاء عادل، خاص
 والتطرف، وقد برز ذلك في مصطلحاته وكلماته.

 15/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يمنع زيارات عائالت من الضفة ألسرى من غزة .25
الغربية المحتلة ألقربائهم ية منع زيارات عائالت من الضفة سرائيلقررت الحكومة اإل: محمد وتد

جاء ذلك خالل رد النيابة  ي من سكان قطاع غزة المحاصر.سرائيلاألسر  في سجون االحتالل اإل
ية، يوم الخميس، على التماس قدمته عائلة الضابط األسير في القطاع هدار غولدين سرائيلاإل

قرار على شمل عائالت وين  ال للمحكمة العليا بطلب تشديد ظروف احتجاز أسر  حركة حماس.
ية بقرار منع الزيارة سرائيلبالضفة الغربية المحتلة المحتجز أقربااهم من سكان غزة بالسجون اإل

ومن بين القرارات منع عالج أبناء عائالت  المطبق سابًقا على عوائل األسر  بقطاع غزة.
حالًيا دراسة تطبيق  المحسوبين على حماس من غزة، ومنع زيارة أسر  حماس من غزة، فيما يجري

قرارات أخر  بينها التشديد المالي على أسر  حماس وتقييد عمليات شرائهم من كنتنيا السجن 
 وغيرها.

 15/2/2018، 48عرب 
 

 االحتالل يحجز أمالك بطريركية الروم األرثوذكس بالقدس .26
ركية الروم ي أمالك وجميع الحسابات البنكية التابعة لبطريسرائيلحجزت سلطات االحتالل اإل

األرثوذكس، وبالتزامن مع ذلك شرعت في بناء مركز ديني يجاور المسجد األقصى في الجزء الشرقي 
وتبل  قيمة األمالك والحسابات التي حجزها االحتالل أكثر من ثالثين مليون  من القدس المحتلة.

 شيكل، أي ما يقدر بثمانية ماليين ونصف المليون دوالر.
قامت بهذا  إسرائيلطريركية القدس للروم األرثوذكس األب عيسى مصلح إن وقال الناطق باسم ب

اإلجراء بحجة فرض ضرائب األمالك، وهو ما ترفض البطريركية التعاطي معه لكونه يخالف الوضع 
 القائم منذ مئات السنين بالمدينة المقدسة، حيث إن الكنائس ُتعفى من ضرائب األمالك.

 15/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 ساعة يومياً  22ساعات فصل التيار الكهربائي في غزة قد تصل إلى  .27
أكد مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة الدكتور رفيق مليحة في حديث لـ"األيام" أنه  حامد جاد:

تم في منتصف ليلة أمس، إيقاف تشغيل مولد الكهرباء لتتوقف بذلك المحطة عن العمل كليًا وذلك 
 ت خالل الشهر الماضي إلى إطفاء أحد المولدين.بعد أن اضطر 

 30وأوضح مليحة أن إطفاء المولد األخير الذي كان يعمل في المحطة بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 
ميجاواط جاء إثر عدم توفر الوقود حيث لم تقم سلطة الطاقة في غزة بتوريد كمية الوقود الالزمة 

 د في منتصف ليلة أمس، "منتصف ليلة األربعاء الخميس".لتشغيل المولد وبالتالي تم إطفاء المول
من جهته، أوضح مدير العالقات العامة واإلعالم لد  شركة توزيع كهرباء محافظات غزة محمد 
ثابت أن سلطة الطاقة أبلغت الشركة بأنه سيتم عند منصف ليلة أمس، إطفاء مولد في محطة توليد 

 الكهرباء بسبب عدم دخول الوقود.
ثابت في حديث لـ"األيام" من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على إطفاء المولد وتوقف  وحذر

المحطة كليًا عن العمل موضحًا أن ذلك سيزيد من نسبة العجز في الطاقة الكهربائية المتوفرة، األمر 
 الذي سياثر بشكل كبير على مجمل الجوانب الحياتية في قطاع غزة.

ساعة يوميًا في ظل استقرار األحوال  16 إلىساعات فصل التيار الكهربائي وتوقع ثابت أن تصل 
ما ال يقل عن  إلىمنخفض جوي فستصل ساعات فصل التيار  إلىالجوية وفي حال تعرض القطاع 

 ي.سرائيلساعة وذلك نظرًا القتصار االعتماد فقط على الطاقة الكهربائية الواردة من الجانب اإل 22
 16/2/2018، األيام، رام هللا

 
 مؤبداتأربعة بـ ياً إسرائيل عسكرياً  الشاب عمر العبد يقابل بـ "ابتسامة" حكماً  .28

عاما( منفذ عملية "حلمي "، الحكم العسكري 19رام هللا: قابل الشاب الفلسطيني عمر العبد )
ه، ما ي عليه بالسجن أربعة مابدات ودفع تعويض مالي كبير بـ "ابتسامة" رسمها على وجهسرائيلاإل

أغاظ كثيرا وزير الجي  أفيغدور ليبرمان، الذي ناد  ب عدامه، فكتب معلقا على األمر "كل األحكام 
 ال تكفي لمعاقبته، فهو ما زال يبتسم".

وقضت المحكمة العسكرية التي انعقدت في معتقل "عوفر"، أمس، إضافة إلى الحبس بأربعة مابدات 
شيكل" على الشاب العبد من بلدة  3.5لدوالر األمريكي يساوي مليون شيكل )ا 1.8 بغرامة مالية قدرها

كوبر غرب رام هللا، منفذ عملية "حلمي " التي أدت قبل أشهر إلى مقتل ثالثة مستوطنين وجر  
وشمل القرار أيضا توصية بعدم إطالق سراحه في أي صفقة تبادل أسر  مستقبلية، في خطوة  رابع.

سرائيلاإلفراج عنه حال جرت صفقة تبادل بين حماس و هدفها قطع للطريق على إمكانية   مستقبال. ام
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 16/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 من أهالي القدس يعارضون ضم مدينتهم لالحتالل %98ي: إسرائيلاستطالع  .29
أظهر استطالع ميداني جديد، أجرته الجامعة العبرية في القدس : برهوم جرايسي - القدس المحتلة

من أهالي يعارضون كليا استمرار االحتالل،  %98نتائجه أمس الخميس، أن قرابة المحتلة، ونشرت 
ية، ويصرون على انسحاب االحتالل إلى خطوط سرائيلما يسمى "السيادة اإل إلىوضم المدينة 

، مع استمرار حرية حركتهم في جميع أنحاء المدينة. إال أن االستطالع أظهر نتيجة نقيضة 1967
من المقدسيين يايدون  %60دعى أن االسياسي الظاهر في االستطالع، إذ  تتعارض مع الموقف

 المشاركة في انتخابات بلدية االحتالل، وهو ما تعارضه القو  السياسية في المدينة. 
ألفا من الذين بحوزتهم جنسية  30آالف فلسطيني، من بينهم  310ويعي  في القدس المحتلة حوالي 

، والثلثين اآلخرين، ممن طلبوا وحصلوا على الجنسية على 48فلسطينيي  ية كاملة، ثلثهم منإسرائيل
 612مر السنين. وقد أجرت الجامعة استطالعا ميدانيا، أي بالمقابالت الشخصية العشوائية، وشملت 

 .1967المدينة في الشطر المحتلة منذ العام  أبناءشخصا من 
 16/2/2018الغد، عم ان، 

 
 الضفة الغربية.. ومواجهات مع االحتاللوحدات استيطانية جديدة ب .31

صادقت سلطات االحتالل على مخطط استيطاني جديد في الضفة الغربية  :نادية سعد الدين -انعم  
المحتلة، يقضي ب قامة وحدات استيطانية وطرق استيطانية على األراضي الفلسطينية في مدينة بيت 

اندلعت مواجهات عنيفة، أمس، في مختلف  وفي األثناء  جاال وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم.
ألعيرة المطاطية والحية وقنابل الغاز ااألراضي المحتلة، مع قوات االحتالل، التي استخدمت خاللها 

ضد الشبان الفلسطينيين الذين ردوا برشق الحجارة والزجاجات الفارغة، مما أسفر عن وقوع إصابات 
 بين صفوفهم.

وانها بشن حملة مداهمات واعتقاالت بين المواطنين الفلسطينيين، وأمعنت قوات االحتالل في عد
ت االعتقاالت أنحاء مختلفة شملو  عقب تفتي  منازلهم وتخريب محتوياتها واالعتداء على ساكنيها.

من األراضي المحتلة  من طولكرم، وبلدة يعبد بجنين، والخليل، ونابلس، ورام هللا، والقدس المحتلة، 
ية بنيران رشاشاتها سرائيلفيما استهدفت الزوارق الحربية اإل ير الفلسطيني".بحسب "نادي األس

 العدوانية مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.
 16/2/2018الغد، عم ان، 
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 سرهم من الجوعال غزة يعتصمون إلنقاذ أ  عم   .30

لصحية، والعاملون في مجمع شهد صبا  يوم الخميس وقفة نظمتها النقابات ا: عالء الحلو -غزة 
 . الشفاء الطبي، تضمنت هتافات والفتات تطالب ب نهاء وحل األزمة المتفاقمة

بدوره، يحذر نقيب الممرضين، خليل الدقران، في كلمة له، نيابة عن النقابات الصحية في قطاع 
عمال، مبينًا أن غزة، من أن الوضع اإلنساني ينذر بكارثة صحية جراء تراكم القمامة بعد إضراب ال

 ذلك سيادي إلى انتشار األوبئة واألمراض في قطاع غزة، وسينتقل إلى المناطق المجاورة.
ويطالب الدقران الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع العقوبات عن قطاع غزة، ووزير الصحة 

عبة فيه، الدكتور جواد عواد بالقدوم إلى قطاع غزة واالطالع عن قرب على األوضاع الصحية الص
والفصائل الفلسطينية للوقوف أمام مساولياتها، داعيًا كذلك إلى حل ملف موظفي قطاع غزة، 

 وصرف مستحقاتهم المالية، ويختتم: "لن نقف مكتوفي األيدي أمام هذه الكارثة الصحية".
 15/2/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 "اإلسالمية المسيحية" تشيد بموقف كنائس القدس .32

أشادت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس الخميس، برفض راساء : وكاالت
الكنائس في القدس المحتلة بيان بلدية االحتالل في المدينة، الذي يفرض ضريبة "األرنونا" على 

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة  الكنائس.
ع السلطات المدنية عبر قرون من الزمن، ماكدًا الموقف المشرف لكنائس القدس، الذي رفض كل م

ممارسات االحتالل وقراراته التهويدية، ماكدة أن مسيحيي القدس لبنة أساسية في المجتمع 
 الفلسطيني، وخط الدفاع األول عن المدينة المقدسة ونصرة مقدساتها.

س بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، وأشارت إلى أن التزام الكنائ
هو حفاظ على اإلرث التاريخي للمدينة المحتلة، ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها 

 االحتالل ضد القدس، ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ماكدة عروبة مدينة القدس المحتلة.
 16/2/2018الخليج، الشارقة، 

 
 لقرارات تقليص خدماتها إغالق مقر األونروا في نابلس رفضاً  .33

أغلق فلسطينيون مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة نابلس، : نابلس
وقال عضو اللجنة الوطنية  احتجاًجا على قراراتها األخيرة بتقلي  خدماتها المقدمة للمواطنين.
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تقليصات الوكالة، عماد اشتيوي، إنه تم إغالق مبنى إدارة المنطقة بالوكالة لمدة  المركزية لمواجهة
وأضاف اشتيوي خالل حديث مع "قدس برس"، أنه تم  يوم واحد، ومنع الموظفين من دخول المبنى.

 كذلك إغالق مستودعات الوكالة ومنع مركباتها من التحرك.
ن اإلجراءات التي تم االتفاق على تنفيذها لتوجيه وأشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة م

رسالة إلى إدارة الوكالة، ودفعها للتراجع عن قراراتها األخيرة ومن ضمنها فصل عشرات المعلمين 
 وامغالق مشفى الوكالة في قلقيلية.

 15/2/2018، قدس برس
 

 يةسرائيلن من الجنسية بعد تجنسهما بالجنسية اإلي  تجريد مصري   .34
كل ف رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل ب سقاط الجنسية المصرية عن مواطنين : وكاالت

وقالت الحكومة المصرية  ية دون إذن مصري مسبق.سرائيلمصريين إثر حصولهما على الجنسية اإل
الخميس، إن رئيس الوزراء أصدر أمرا يقضي ب سقاط الجنسية المصرية ، يوم في جريدتها الرسمية
 8للـ إسرائيلمحمد محمد صال  الدين صالح أحمد، وشقيقه نور الدين من مواليد عن صال  الدين 

 ية دون إذن مسبق.سرائيل، لحصولهما على الجنسية اإل1994من يونيو 
 15/2/2018هللا،  رام األيام،

 
 مصادر: مصر ستضع حًدا لالنهيار بغزة وستنفذ خطوات ملموسة .35

وفد قيادة حركة حماس مع وزير المخابرات المصرية  كشفت مصادر مطلعة عن أن لقاءات: القاهرة
وقالت المصادر إن الوزير  اللواء عباس كامل ركزت بشكل كبير على األوضاع في قطاع غزة.

المصري أبد  توجًها واضًحا لتحسين األوضاع اإلنسانية وأكد أن مصر وبالتعاون مع األمم المتحدة 
وأشارت إلى أن مصر ستقوم  ار الجاري في القطاع.والدول المانحة ستعمل على وضع حد لالنهي

بخطوات ملموسة في موضوع آليات فتح معبر رفح البري ودخول البضائع بل ودخول شركات 
  مصرية للعمل في غزة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

بعة ملف وبينت تلك المصادر أن الوزير المصري يرغب في سرعة نزول الوفد األمني إلى غزة لمتا
حراز تقدم فيه. ونبهت إلى أن المباحثات تضمنت موقًفا ثابًتا مشترًكا يرفض أي مساس  المصالحة وام

بسيادة مصر نحو سيناء تحت دعاو  ما يسمى بتوسيع قطاع غزة في سيناء، مبينة أن هذا 
 الموضوع ليس موجود في القاموس السياسي لمصر أو حماس.

 15/2/2018ن، فلسطين أون الي
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 وسورية فلسطين ملفي تبحث موسكو في أردنية - روسية مةق .36

 أمس بوتين، فالديمير الروسي الرئيس مع قمة، لقاء الثاني، هللا عبد الملك األردني العاهل عقد
 إقليمياً  الراهنة والمستجدات البلدين، بين االستراتيجية الشراكة عالقات تناولت بموسكو، الخميس،
  الفلسطينية.  والقضية السورية واألزمة ودوليًا،

هللا في بداية اللقاء بين الزعيمين بـ "دور روسيا وبوتين تحديدًا في إحالل السالم في  وأشاد الملك عبد
هللا مع بطريرك  إلى ذلك، بحث الملك عبد ي".سرائيلاإل -سورية وجهوده لحل النزاع الفسطيني

أن  العاهل األردنيفي مدينة القدس. وأكد  الكنيسة األرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل األوضاع
دور الكنيسة والبطريرك شخصيًا مهم في محاربة اإلرهاب الدولي، مشددًا على أن "المسيحين 

 األرثوذكس هم جزء من مجتمعنا وماضينا ومستقبلنا".
 16/2/2018الحياة، لندن، 

 
 يستقبل وفدًا من منظمات يهودية أمريكيةاألردن نائب ملك  .37

، األمير فيصل بن الحسين، في قصر الحسينية يوم الخميس، وفدا األردن استقبل نائب ملك: "بترا"
يمثل منظمات يهودية في الواليات المتحدة األمريكية، الذي يزور المنطقة ضمن جولة له في 

واستعرض األمير فيصل، خالل اللقاء، مواقف األردن الداعمة للجهود المبذولة في التعامل  المنطقة.
 مع مختلف األزمات التي تشهدها المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية لها.

يين، سرائيلوتطرق اللقاء إلى المساعي المستهدفة تحقيق السالم العادل والشامل بين الفلسطينيين واإل
 استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 .إسرائيلوعاصمتها القدس الشرقية، تعي  بأمن وسالم إلى جانب 
وأكد نائب الملك، في هذا الصدد، أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار حل شامل ودائم 

ي، الفتا إلى أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات سرائيلاإل -للصراع الفلسطيني 
 قدس، مستمر في حماية هذه المقدسات في المدينة المقدسة.اإلسالمية والمسيحية في ال

 16/2/2018، عم ان، السبيل
 

 أبيب وتل بيروت بين الحدودي للنزاع بتسوية أمريكي -لبناني  تفاؤل .38
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 مهمة في أمس لساعات زارها التي بيروت تيلرسون ريكس األمريكي الخارجية وزير غادر: بيروت
سرائيلو  لبنان بين البحري النزاع لبحث محد دة  بالده وساطة حول حاسما قرارا يتخذ أن دون من ،ام
 ".النفطي 9 البلوك"بـ المتعقلة
 بري نبيه النواب ومجلس الحريري سعد والحكومة عون ميشال الجمهورية راساء تيلرسون والتقى
 وتل بيروت بين الحدودي النزاع وحول. الحريري مع مشتركا صحافيا ماتمرا الزيارة ختام في وعقد
 ليتوصل كذلك، سرائيلوإل للبنان مهمة قضية وهذه جيدة كانت اليوم مباحثات: "تيلرسون قال أبيب،

 إلى الطريق في والسير البحر في بالعمل الخاصة الشركات تقوم لكي ما، اتفاقية إلى الطرفان
. قدما والمضي العثرات لتخطي ابتكارية أفكار في والبحث مفيدة، نقاشاتنا كانت: "وأضاف ."األمام
 إيجاد منهما طلبنا إنما شيء، أي عن التخلي منهما أي من نطلب ولن الطرفين مع ننخرط نحن
 ."حلول
 الطرفان اتفق إذا نهائية تسوية أو حل إلى المباحثات تادي بأن تفااله عن األمريكي الوزير وعب ر
 حول نهائية حدود حول تفاقيةال الحلول إيجاد في بناء دورا نلعب أن يمكن: "تأكيده مع ذلك، على
 هذه في بنااون أيضا يونسرائيلواإل بناءة، اليوم القائمة المباحثات نعتبر ونحن األزرق، الخط

 لجدار محتاجين كانوا إذا اآلخرون يحدد ذلك وبعد عليها، االتفاق ويتم الحدود لنر  المباحثات،
 ."ال أم أمني

 منع على األمريكية المتحدة الواليات تعمل" أن ونتيلرس من الجمهورية رئيس طلب لقائه وخالل
 قرار بتنفيذ وااللتزام والجوية، والبحرية البرية اللبنانية السيادة على اعتداءاتها استمرار من إسرائيل
 ."االستقرار على حفاظا 1701 الرقم الدولي األمن مجلس

ذ  إسرائيل ادعاءات" ورفضه ،"دوليا بها المعترف بحدوده لبنان تمسك" على عون الرئيس شدد وام
 للوصول" جهدا يألو لن أنه أكد ،"اللبنانية المياه في الخالصة االقتصادية المنطقة من أجزاء بملكية
 والمجتمع المتحدة واألمم األمريكية المتحدة الواليات ودعا ،"والبحرية البرية الحدود لمسألة حلول إلى

 حين في أحد، مع الحرب يريد ال لبنان" أن على وشدد. "المجال هذا في فاعل دور لعب" إلى الدولي
 ."اعتداءاتها تواصل إسرائيل أن
 الخروقات استحضر الذي النواب مجلس رئيس مع تيلرسون بحثها التي العناوين تختلف ولم
 وادعاءاتها اللبنانية األراضي داخل نقاط في اإلسمنتي الجدار بناء إسرائيل ونية اليومية يةسرائيلاإل
 غوث لوكالة األمريكية المساعدات وقف موضوع بري وأثار .الخاصة االقتصادية المنطقة يف

 له لما" القرار هذا في النظر إعادة إلى األمريكية اإلدارة داعيا لبنان، في سيما وال" األونروا" الالجئين
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 السياسي الحل" على بري شدد سوريا في الوضع وعن". لبنان في االستقرار على سلبيا أثر من
 ."بالمنطقة يعصف الذي الزلزال لهذا حد لوضع
 الحريري أكد الحكومي، السراي في األمريكي الوزير مع عقده الذي المشترك الصحافي الماتمر وفي
 بالنفس بالنأي ملتزمون أننا تيلرسون أبلغت: "وقال". القادمة باالنتخابات ستتمثل الديمقراطية" أن

 ويمثل متين المصرفي القطاع أن لتيرلسون أكدت: "مضيفا ،"العربية دولال مع العالقات أفضل ونريد
 ."الدولية بالقوانين ومتمسك القتصادنا أساسيا ركنا

 ،إسرائيل مع دائم نار إطالق وقف نريد: "الحكومة رئيس قال ي،سرائيلاإل - اللبناني النزاع وحول
 في لبنان حق لتيلرسون أكدت: "مضيفا ،"هادئة الجنوبية الحدود إلبقاء العمل تيلرسون من وطلبت

 وتزيد أجواءنا تنتهك إسرائيل" أن إلى مشيرا ،"اإلقليمية مياهنا في الطبيعية موارده استكشاف
. السياسة من النوع هذا إلى ماسة بحاجة والمنطقة التهدئة، مع نحن: "وشد د". التصعيدي بالخطاب
 ".المشكالت لحل األفضل الوسيلة هو اللبنانية رافاألط بين المشكالت وحل الحوار إلينا وبالنسبة

 16/2/2018لندن،  األوسط، الشرق
 

إقامة الدولة الفلسطينية الجزء األهم في مكافحة : األقصىبالخارجية العماني  الشؤون وزير .39
 اإلرهاب
جد زار وزير الشاون الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد هللا، المس: كفا  زبون - رام هللا

األقصى في القدس الشرقية المحتلة، أمس، في خطوة نادرة لمساول عربي، وذلك بعد قليل من 
 دعوته الدول العربية لتلبية دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس.

ووصل بن علوي إلى األقصى قادمًا من رام هللا، وزار المسجد القبلي وقبة الصخرة، ومناطق أخر  
تمعًا إلى شرو  وافية من المساولين عن المكان، شملت أوجه المعاناة اليومية في المسجد واسعة، مس
وعب ر بن علوي عن انبهاره بهيبة المكان التاريخية والدينية، وقدم صندوق بخور عماني،  األقصى.

وبن علوي هو أول مساول عربي يزور المسجد األقصى بعد قرار ترمب، ودولته ال  هدية لألقصى.
  وال تقيم عالقات معها.  سرائيلعترف بت

وكان بن علوي ضيفًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قل ده النجمة الكبر  لوسام القدس  
"تقديرًا لجهوده الحثيثة، ومواقفه الرصينة، في خدمة قضايا أمته العربية، وفي الطليعة منها قضية 

 لوماسيته الرفيعة والحكيمة".فلسطين، وتثمينًا ألخالقه النبيلة، ودب
ودعا الوزير العماني الدول العربية إلى تلبية دعوة عباس لزيارة فلسطين والقدس المحتلة  "تأكيدًا 

 على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الشعوب العربية كلها تقف خلفه".
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لرئاسة: إن ُعمان وقال وزير الخارجية العماني، في ماتمر صحافي عقب لقائه عباس، في مقر ا
وأقر بأن قرار ترمب بشأن القدس خلق صعوبات في األفق  تقف مع فلسطين في كل وقت وزمان.

نما  السياسي، وأكد رفض بالده القرار. وشدد بن علوي على "أن قيام الدولة الفلسطينية ليست هبة، وام
ساهم في التخل  من بقايا هي ضرورة تاريخية وحضارية وجغرافية". وتابع قائاًل: "إن من يريد أن ي

 الحروب، عليه مساندة الرئيس عباس وحكومته".
وأشار بن علوي إلى خطاب مرتقب لعباس في العشرين من الشهر الحالي "سيحدد المسار 
الفلسطيني"، ماكدًا "إنه مسار سلمي". وقال: "ال يمكن تحقيق االستقرار والتطور وبناء ثقافة 

طينية بكامل أركانها، لتكون في مقدمة الركب في محاربة ما يعاني منه التسامح، إال بقيام دولة فلس
العالم"، مضيفًا إن "هذه الراية التي نعتقد أنها الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود". وطالب 
بوضع "استراتيجية" من أجل "قيام الدولة الفلسطينية، باعتبارها الجزء األهم في مكافحة اإلرهاب 

 لعالم".بمنطقتنا وا
وقال بن علوي: إن المطلوب هو العمل الجاد من الفلسطينيين لبناء بلدهم التي كانت على مر 
التاريخ منارة للعلم، وتحوي الجامعات والمدارس واألساتذة والخبراء، وتمتلك ثروة بشرية هائلة، تعد 

الوزراء رامي الحمد  وبعد أن التقى بن علوي عباس، التقى رئيس بمثابة ثروة لكل الشعوب العربية.
هللا. وأكد "مواصلة سلطنة ُعمان دعم القضية الفلسطينية ومساعي القيادة الفلسطينية في كافة 

 المحافل الدولية".
  16/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 سليماني: جبهة المقاومة لم تعد محدودة جغرافياقاسم  .41

اللواء قاسم سليماني إن كل الماشرات تشير إلى قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني 
وأضاف سليماني أن الكيان الصهيوني يعي  حالة تخبط نتج عنها العديد من  إلى زوال. إسرائيلأن 

العمليات الفاشلة. وأكد أن ما سماها "جبهة المقاومة" اتسعت بشكل كبير ولم تعد مقتصرة على مكان 
 "العدو الصهيوني" للقتلى الذين سقطوا في فلسطين ولبنان. محدود جغرافيا، وتوعد باالنتقام من

 16/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يةإسرائيلالدفاعات السورية تتصدى لطائرات استطالع  .40
ية" في أجواء إسرائيلأعلنت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية األربعاء لطائرات استطالع ": )ا ف ب(

 طوة سبق أن تكررت مرات عدة خالل األيام القليلة الماضية.منطقة القنيطرة في جنوب سوريا، في خ
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وأوردت وكالة األنباء السورية، في خبر عاجل "الدفاعات السورية تتصد  لطائرات استطالع 
ية" فوق القنيطرة وتجبرها على مغادرة األجواء". ويأتي هذا اإلعالن بعد تأكيد دمشق السبت إسرائيل"

ية" عدة استهدفت مواقع في وسط البالد وجنوبها وقرب إسرائيلت "تصدي دفاعاتها الجوية لضربا
 دمشق. وقالت إنها أصابت "أكثر من طائرة". 

 16/2/2018، الخليج، الشارقة
 

 في سورية يةسرائيلإيران تنفي الضلوع في إسقاط الطائرة اإل .42
ية في سوريا، وقالت سرائيلنفت إيران اتهام ألمانيا لها بالضلوع في إسقاط الطائرة الحربية اإل: السبيل

وأكد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي حق  إن االتهام ليس له أساس من الصحة.
ودعا قاسمي  الحكومة السورية في رد أي اعتداء تتعرض له، والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

ألمن واالستقرار بالمنطقة، وقال في تهديد ا إسرائيلالمجتمع الدولي التخاذ مواقف حاسمة ضد دور 
 إن استمرارها قائم على تصعيد التوتر.

 15/2/2018، السبيل، عم ان
 

 ي بزيارتهاإسرائيلردود شعبية غاضبة في ماليزيا إثر السماح لوفد  .43
ي رفيع المستو  حضور ماتمر لألمم المتحدة إسرائيلدافعت ماليزيا الخميس عن قرارها السما  لوفد 

 ور بعد أن أثار ذلك القرار غضبا على نطاق واسع في الدولة ذات الغالبية المسلمة.في كوااللمب
وقال وزير الخارجية حنيفة أمان ان ماليزيا التي استضافت االسبوع الماضي منتد  دوليا حول 
التنمية الحضرية، لم يكن لديها خيار سو  السما  لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة 

 بالمشاركة.
وهاجمت مجموعات معارضة ومنظمات غير حكومية اسالمية الحكومة للسما  له بالمشاركة في 

ووصف ريس حسين من حزب "برساتو" ذلك "بالخدمة السيئة للقضية الفلسطينية". وقال  الفعالية.
 مسرورة جدا لذلك". إسرائيللوكالة فرانس برس "ستكون 

بالمشاركة  سرائيلزيا كانت مجبرة على السما  إللكن وزير الخارجية شدد في بيان على ان مالي
مشيرا الى أن رسالة الدعوة التي وجهت الى الدولة العبرية لم تحمل أي توقيع من أي مساول 

من خالل استضافة هذا  إسرائيلماليزي. وقال ان "الحديث عن إقامة ماليزيا ضمنا عالقات مع 
يبقى دون تغيير والتلميح إلى غير ذلك دليل  رائيلإسواضاف ان "موقفنا من  المنتد ، غير منطقي".

 نوايا خبيثة وماكرة".
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 16/2/2018، األيام، رام هللا
 

 ق على إجراء مراجعة مشتركة آللية إعادة إعمار غزةات فاال مردخاي: و يلتقي الحمد هللا ميالدينوف  .44
ل الفلسطينيين واإل فاق بشأن مراجعة آلية يين التسرائيلأعلنت األمم المتحدة، يوم الخميس، توص 

وقال المنسق الخا  لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، في  إعمار قطاع غزة.
سرائيلبيان اط لعت عليه "األناضول"، إنه تم االتفاق بين الفلسطينيين و  على "ضرورة إجراء  ام
مكانية التنبا بها".استعراض مشترك آللية إعادة إعمار غزة  لتحسين وظائفها وشفافيتها   وام

وأعرب المساول األممي عن شعوره بـ"االرتيا " من االجتماع الثالثي الذي عقده، األربعاء، مع رئيس 
ي لألنشطة الحكومية في األقاليم، الجنرال يواف سرائيلالوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، والمنسق اإل

سرائيلولفت ميالدينوف إلى أن "الفلسطينيين و  موردخاي. ات فقا على إجراء مراجعة مشتركة آللية  ام
إعادة إعمار غزة، مشددْين على الحاجة الماسة لالنتهاء من إعادة بناء األضرار المادية الناجمة عن 

 ، وتيسير الحلول اإلنسانية الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة".2014نزاع غزة في 
 15/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 تثبيت قرار تسمية شارع باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات بمدينة فرنسية .45

قررت المحكمة اإلدارية لمنطقة "تولون" الفرنسية تثبيت قرار المجلس البلدي لمدينة ساين سور مارن 
بتسمية شارع باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات، لتكون بذلك أول مدينة فرنسية تتخذ مثل هذه 

 ة.المبادر 
 

وكان عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين في المدينة جان بيير كوالن قد رفع دعو  ضد 
 قرار المدينة، لكن المحكمة رفضت الدعو  بعد اطالعها على رأي الخبير القانوني المخت .

 15/2/2018األيام، رام هللا، 
 

 هل أصبح فيسبوك أداة لالحتالل ضد الفلسطينيين؟ .46
اإلخبارية الفلسطينية أن موقع التواصل االجتماعي فيسبوك يشن حملة شرسة على ذكرت شبكة قدس 

 المحتو  الفلسطيني، من خالل عمليات الحذف والحظر وامغالق الحسابات الفلسطينية.
انتهاكا ضد الحسابات  29وأشارت الشبكة في فيديو نشرته على موقع تويتر إلى أنها رصدت 

نت حذف وحظر لصفحات فلسطينية بسبب نشر صور مقاطع ساعة، تضم 48الفلسطينية خالل 
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ويتهم الناشطون فيسبوك باالستجابة لضغوط االحتالل الذي  فيديو عن الشهيد أحمد نصر جرار.
 آالف منشور تحريضي خالل شهر ديسمبر/كانون األول الماضي. 409ادعى رصد 

يف الفلسطيني وعمليات " المتخصصة بنشر األرش27 ومن أبرز الصفحات المحذوفة، "فلسطين
 المقاومة، و"عشيرة آل جرار"، وصفحة "مجلة إشراقات"، وصفحة "خانيونس اآلن".

 15/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 هد د طالباً  "مضطرب"منفذ مجزرة فلوريدا  .47
اهتم محققو الشرطة في والية فلوريدا بكشف أسباب فتح : رويترز – أ ف ب -ميامي )فلوريدا( 

 80روز، التلميذ السابق في مدرسة مارجوري ستونمان دوغالس بمدينة باركالند التي تبعد نيكوالس ك
 17" داخل المدرسة األربعاء، وقتله 15كيلومترًا من شمال ميامي، النار عبر رشا  من نوع "إيه آر 

تل سنة بأنه "مخ 19شخصًا على األقل، فيما وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب المسلح البال  
عقليًا ُطرد من المدرسة بسبب سلوكه السيئ غير المساول"، مشيرًا إلى أن "جيرانه ورفاقه في 
المدرسة كانوا يعلمون بأنه يطر  مشكلة كبيرة، ونشدد على أنه يجب إبالغ السلطات دائمًا بهذه 

 األمور".
يركية"، على وأكد ترامب أن "أي  طفل أو مدر س أو شخ  يجب أال يشعر بخطر داخل مدرسة أم

عملية إطالق نار حصلت في مدارس بأنحاء الواليات المتحدة منذ كانون الثاني )يناير(  291رغم أن 
ألف شخ  سنويًا،  33 حوالي، بينما لم ُيشر إلى مشكلة األسلحة النارية التي تتسبب بمقتل 2013

راشدين في بلدة ساندي  6تلميذًا و 20برغم أن الحادثة تعتبر األسوأ في مدرسة حكومية منذ مقتل 
في مدرسة منذ مطلع  20. كما أنها الحادثة المماثلة رقم 2012كانون األول )ديسمبر(  14هوك في 

 السنة الحالية.
كذلك، رفض حاكم والية فلوريدا ريك سكوت، وهو جمهوري، التعليق على مسألة ضبط حيازة 

لنقا  حول كيف نستطيع عبر تطبيق األسلحة في أعقاب الحادثة، وقال: "هناك وقت لمواصلة ا
 القانون وتمويل عالجات األمراض العقلية التأكد من أمن الناس وسالمتهم، وهو ما سنفعله".

وأكد سكوت إزراييل، مساول الشرطة في مقاطعة برووارد، أن كروز الذي اعتقل في بلدة كورال 
من مدرسته "ألسباب تأديبية"، وهو  سبرينغز المجاورة بعد المجزرة التي وقعت يوم عيد الحب، ُطرد

 مسجل حاليًا في مدرسة برووارد الرسمية.
وتابع: "اي سلطة لتطبيق قانون ال تستطيع تنفيذ الكثير حيال شخ  يميل للتوجه إلى مدرسة 

طالق النار على الناس"، علمًا أن بين القتلى مدربًا لكرة القدم، وتلميذًا هو نجل مساعد إزراييل.  وام
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آالف تلميذ،  3 حواليلمسلح الهرب وسط التالميذ الذين كانوا يفرون من المدرسة التي تضم وحاول ا
وتضم بحسب رئيسة بلدية باركالند، كريستين هانشوفسكي، نقطة دخول واحدة مع تمركز شرطيين 

 في شكل دائم في أرجائها.
مورًا مقلقة جدًا" خالل لكن جر  رصد المسلح وتوقيفه، قبل أن يعلن مساولون أمنيون اكتشافهم "أ

 فحصهم مواقع إلكترونية يستخدمها كروز وتعليقاته على وسائل التواصل االجتماعي.
ووصف طالب زميلهم السابق بأنه "مضطرب"، في حين كشف جيم غارد، وهو أستاذ في المدرسة، 

يبة ظهر، أن كروز "هدد طالبًا العام الماضي قبل منعه من دخول حرم المدرسة إذا كان يحمل حق
 ثم ُطلب منه مغادرة المدرسة".

وذكرت تقارير بأن كروز التحق ببرنامج مخص  للشباب لتدريب ضباط االحتياط في القوات 
سنة( الذي تخرج حديثًا من  19المسلحة، حين كان مسجاًل في المدرسة. وقال جيليان ديفيس )

ادق، لكن أحدًا لم يأخذه على المدرسة، إن "كروز تحدث في شكل غريب أحيانًا عن سكاكين وبن
 محمل الجد".

سنة( كروز بأنه "كان منبوذًا نوعًا ما، ومعروفًا بسلوكه المنفلت  18ووصف الطالب تشاد وليامز )
 في المدرسة، مثل ولعه بسحب جرس اإلنذار من الحريق، ومهووسًا باألسلحة".

 16/2/2018الحياة، لندن، 
 

 

 
 حماس ودحالن؟" تفاهمات"مازن عن  أبوماذا قال لي التركيع في غزة: و  بهدفالتجويع  .14

 مدين أبوفريح 
لست من أنصار نظرية الماامرة، ولكن ما مر بالقطاع في العقد األخير وتكثيف ذلك في الفترة 

 األخيرة يجعل الساال مشروعًا وصارخًا وجارحًا لماذا.. ؟  
لى صغرها بقي يحمل اسم فلسطين ولو عدنا للخلف لوجدنا أن قطاع غزة هي البقعة الوحيدة وع

الذي قاوم كل محاوالت طمس اسم الوطن األم بمحاوالت التوطين إلى الذوبان في كيانات عربية 
وشَكل بذلك الُعقدة والعقبة في طريق التصفية وُيعز  ذلك إلى قوة شكيمة أهله وُعزز ذلك بموقف 

ضده نظرية وأساليب توضع موضع  عبد الناصر ومصر بعد النكبة وحتى حرب يونيو، واآلن تجري
التنفيذ والتجريب واسميها حرب التجويع بقصد التركيع، ولقد ُجربت هذه الطريقة بداية في العراق بعد 
زلزال حروب الخليج )النفط مقابل الغذاء( فضاع النفط وجاع الشعب وانعكس ذلك على المنظمة 



 
 
 
 

 

 27 ص             4557 العدد:             2/16/2018الجمعة  التاريخ: 

                                    

سوءًا، فالعواصف التي تهز وتدمر الوطن بالمحاصرة والتجفيف وصواًل ألسلو والحال اآلن أكثر 
ي سرائيلاإل –ي بداًل من الصراع العربي سرائيلاإل –العربي انعكست في مقولة الصراع الفلسطيني 

بموافقة العرب، تخلصًا من قضية األمة ولم يكتفوا بذلك فلقد انزلقوا إلى التآمر على القضية وأهلها. 
ية ب ذالل أهلها حاملي المشعل والراية وسر الصمود وهنا أخ  غزة كهدف مرحلي لتصفية القض

من القطاع بغض  إسرائيلوكانت هناك انعطافتين مهمتين في السنوات األخيرة أولهما انسحاب 
 باالنتخاباتالنظر عن )الكيفية( والثانية انزالق حماس تحت مظلة أوسلو )بعد غياب الماسسين( 

مع علمنا  االنتخابات أجراءبو مازن من هناك مصممًا على والتي ُهندست أمريكيًا حين عاد الرئيس أ
بأنه ليس ذو نزعة ديمقراطية، وكان الهدف الخفي إدخال حماس في اللعبة السياسية، وتدجينها 
وحصل ما حصل وفازت حماس كما كان متوقعًا وُشكلت حكومتها باللعبة الديمقراطية ولم ُتمكن من 

، وخرجت اللعبة عن أصولها وتولت حماس حكم غزة باالنقسامة ممارسة الحكم فعاًل وانتهت اللعب
وجلست المقاطعة في رام هللا تتفرج بال انزعاج ولم تبذل أدنى  ةبلون واحد ال تقبل مشاركة أو مزاحم

، وكنت شاهدًا على ذلك كوني أول من ذهب لرام هللا بعد ثالثة أسابيع االنقسامجهد حقيقي إلنهاء 
إدارة القطاع، فكانت األنفاق على  بعبءغمرة نشوة الحكم لم تشعر حماس  األمر وفي الستطالع

حدود مصر تدر دخاًل كبيرًا يغطي معظم احتياجاتها واندفعت قطر وتركيا للمساندة، وأصيبت حماس 
باألنا وغرور اللحظة وتضخم الجهاز المدني والعسكري ألكثر من سبعين ألف عنصر هذا غير 

سلطة خلفها وأمرته بعدم العمل مع دفع الراتب كل ذلك أوقع القطاع في الفخ الجهاز الذي تركته ال
المالي وتشديد الحصار من الجميع وأنتج ذلك ثالثة حروب دفع شعب غزة الثمن األعلى في تاريخه 
وصمد الناس في وجه أعتى قوة عسكرية ولكن تدمرت البنية األساسية والبيوت، وتوقف اإلعمار 

والعرب ولجانهم الفاشلة. ثم تسارعت األمور بغلق األنفاق وتقاعس حلفاء حماس  يلإسرائعلى إدارة 
يران وكان تدمير سوريا واليمن والعراق وليبيا بتحالف المال البترولي مع  عن المدد وخسرت سوريا وام
أمريكا وتركيا وغيرهم ماثرًا وهنا كانت نقلة الشطرنج من الرئيس محمود عباس بك  ملك لحماس 

ضغط على الناس بخفض الرواتب واإلحالة للتقاعد استكمااًل لألزمة وكل هذا نال من ُأناس كانوا بال
 هم عناصر سلطة رام هللا.

وهنا ُفتح باب ُمواِرب لكلمة مصالحة وأعطيت مصر دور تنسيقي للعملية وبدأت حماس ُتعيد 
زعجه حجم الفساد الذي تسرب حساباتها بقائد جديد رأ  أن ِحمل غزة تنوء به حماس وأكبر منها وأ

 لبعض عناصرها.
وتواصلت وتصاعدت أزمة غزة ووصلت إلى رغيف الخبز ناهيك عن الماء والكهرباء والصحة 

 وجميع مناحي الحياة.



 
 
 
 

 

 28 ص             4557 العدد:             2/16/2018الجمعة  التاريخ: 

                                    

 إمكانية الستشراف االنقساموالحت فرصة لي لمقابلة الرئيس أبو مازن بعد انقطاع طويل وهي ُعمر 
 ن لقاء واضح وصريح غير ما نسمع من المتحاورين.وكا االنقسام إنهاءالتقدم نحو 

حيث قال الرئيس أبو مازن أن الرئيس األمريكي ترامب أخبره أن المصالحة يجب أن تسير وتتم  
، ولكن هذا أثار مخاوف إسرائيلوأنه أصدر أوامره لطاقمه وجهات إقليمية لتسهيل ذلك ومن ضمنها 

حماس( واستشعر أن هناك  –ركات وتفاهمات )دحالن الرئيس أبو مازن خاصة أن ذلك أتى بعد تح
عاصفة ستهب وقال لي بوضو  أنت ابن غزة وعلى حماس أن تفهم ما يلي إن أرادت المصالحة، 
أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة وأن تتمكن الحكومة بالتمكن والسيطرة على كل شيئ من المال 

وهنا طلبت منه إعادة النظر بقطع الرواتب،  حتى السال  وأن يعاد ترتيب أوضاع القطاع من جديد،
فقال لن أرفع عقوبات ولن ُأقدم مبادرات إال بالشروط السابقة وأن تكون غزة هكذا وأشار إلى خاتم 

ال بنتهم عندهم وابني عندي   وهو تعبير شعبي يعني كل من عنده وفي حاله.  في إصبعه، وام
ترامب القفاز في وجه الجميع بموضوع القدس  وهنا اكتملت حلقات الحصار من كل الجهات وألقى

وأتبعه بالحرب على تصفية وكالة غوث الالجئين، وللعلم سبعون بالمائة من سكان غزة الجئين وهنا 
بدأت التصفية الصفقة بحذف القدس والالجئين والكل ينتظر بقلق والبعض بشوق للصفقة وما يجري 

ذالل بصفتها حاملة عبء النضال وأهلها على غزة يأتي في هذا السياق من محاولة تجو  يع وام
وموقعها يصعب تجاوزه، وهل ما يجري بالتوافق واالتفاق للقبول بما هو آتي؟؟ والليالي من الزمان 

 ُحبالى.
ولست من البالغة ألشر  كيفية جلد الرو  الوطنية واإلنسانية والكرامة والضرب تحت الحزام بال وازع 

أهلها غزة تموت  باسمي شرفها المتراكم وطنيًا خالل سبعون عامًا وأقول أو ضمير لجعل غزة تُفرط ف
 واقفة وال تركع ولن تمروا.

 وال نامت أعين الجبناء، وللحديث بقية.
 14/2/2018، رأي اليوم، لندن
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 نبيل عمرو
الحرب الدائرة على الساحة  تردد اسم روسيا كثيرًا هذه األيام ليس بفعل دورها شبه المركزي في

نما بفعل ترشيح الفلسطينيين لها من أجل قيادة تحالف جديد يرعى عملية السالم،  السورية، وام
 وإلضفاء قدر من الواقعية، ال يمانع الفلسطينيون من أن تكون واشنطن عضوًا فيه  
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عباس لموسكو، وما وقد ازداد الحديث عن هذا األمر خالل الزيارة التي قام بها الرئيس محمود 
سبقها من تصريحات له نشرتها وكالة إنترفاكس، حدد فيها ما يريد من موسكو في أمر رعاية عملية 
السالم، وأكد رفضه لالحتكار األمريكي، وشكك كذلك في قدرات اللجنة الرباعية الدولية في أن تكون 

 راعيًا بدياًل.
، ومن سرائيلى اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إلترشيح موسكو لهذا الدور جاء كرد فعل انفعالي عل

أجل تحويل االنفعال إلى سياسة، فقد طاف المبعوثون الفلسطينيون أرجاء العالم لعلهم يحصلون على 
موافقة ولو دولة واحدة على القيام بهذا الدور، وكل من زاره الفلسطينيون أبد  تفهمًا لموقفهم، وربما 

قف األمريكي، إال أن أحدًا بما في ذلك الروس والصينيون لم يوافق سمعوا شكو  أكثر مرارة من المو 
الفلسطينيين على أمر تغيير الرعاية، فهنالك إجماع إقليمي ودولي على أن أمريكا شر مستطير ولكن 

 ال بد منه.
الروس لهم موقف راسخ ال يتغير من الحقوق الفلسطينية، كما أن لهم موقفًا في غاية الوضو  من 

 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين". سرائيل.. "القدس الغربية عاصمة إلالقدس.
في هذا األمر، إال أن الفلسطينيين  إسرائيلومع التسليم بمحدودية القدرة الروسية في التأثير على 

يعتبرون الموقف الروسي بمثابة شهادة إثبات دولية على حقهم في المدينة المحتلة، مثلما يعتبرون 
وذ الروسي في الشرق األوسط بمثابة وعد بتأثير ولو مستقبليًا على التسوية حال طرحها تنامي النف

 للتداول الفعلي.
وال شك أن روسيا تدرك وربما أكثر من غيرها أهمية الورقة الفلسطينية في لعبة النفوذ في الشرق 

ن لم تستطع لعب هذه الورقة في الوقت الراهن بحكم اعتبارات كثيرة منها التحفظ  األوسط، وام
ي، ومنها كذلك التفرغ إلدارة حرب معقدة في سوريا، إال أن االحتفاظ بها سرائيلاألمريكي واإل

ضافتها إلى الرصيد االستراتيجي، وانتظار مناخ مواٍت لتفعيلها يبدو أساسيًا في سياسة دولة عظمى  وام
ير روسيا للوضع في هذا السياق تعتبر اتساع النفوذ مبدًأ راسخًا ال يصح إهماله والتخلي عنه، وتقد

يتماثل مع تقدير جميع دول البريكس، التي تشكل ُثلث سكان الكرة األرضية، فهذه الدول التي تعترف 
بحقوق الفلسطينيين وتواصل التصويت لصالحهم في كل المنتديات والمحافل، تدرك أن ال تسوية 

تنافس ال على الرعاية وال على  مضمونة أو جدية تلو  في األفق، وبالتالي لن ينخرطوا في
المشاركة، أي أنهم لن يذهبوا بأرجلهم ولن يهدروا طاقاتهم في أمر ال طائل منه، والجميع كذلك 
يشعرون برضا الضمير حين يصبح الفشل صناعة أمريكية، فال لوم عليهم بل ترفع القبعة لتعاطفهم 

ودة كتلك التي قدمتها الهند في الزيارة مع الفلسطينيين حتى لو تجسد هذا التعاطف بمساعدات محد
 األخيرة التي قام بها رئيس الوزراء مودي لرام هللا.
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استمعت إلى تصريح أعجبني لسفير فلسطين النشيط في موسكو، حيث قال إن الرئيس بوتين طلب 
منه العمل على توفير إمكانيات عملية الستقبال مليون سائح روسي في فلسطين، وهذا إلى جانب 

 لمنح الدراسية يبدو مفيدًا للفلسطينيين وهذا ما يكفي حتى اآلن.ا
 16/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 

 المستوطنون على دخولهم في أحشائنا؟  -هل سيندم المستعمرون  .15
 د. أسعد عبد الرحمن

لممارسات ي ما زال يتخذ اليوم، كما اتخذ دوما بـ "فضل" األيديولوجيا واسرائيلالصراع الفلسطيني ـ اإل
الصهيونية، منحى صراع الوجود بحيث تداخلت السياسة مع الديموغرافيا بشكل جعل هذا الصراع 

اليوم، تتفق األيديولوجيتان السائدتان  إسرائيلمفتوحًا على مصراعيه على المد  البعيد. وفي 
رفة على ضرورة عدم الصهيونية الدينية )تعتمد النبوءة الدينية التوراتية( والصهيونية القومية المتط

االنسحاب من الضفة الغربية باإلضافة الستعمار/ "استيطان" كل األرض. وهاتان األيديولوجيتان/ 
 ية اليهودية في هذه المرحلة.سرائيلالمدرستان تمثالن األغلبية اإل
ية، على اختالف توجهاتها، أن االستعمار/ "االستيطان" يعبد سرائيلتدرك األحزاب السياسية اإل

الطريق إلى السلطة. فبدءا من )نفتالي بينيت( وزير التربية وزعيم حزب "البيت اليهودي" أو )آفي 
 إسرائيلغباي( رئيس حزب "العمل" المعارض، أو وزير "الدفاع" )افيغدور ليبرمان( زعيم حزب "

ياهو( الذي يقود بيتنا"، وبالتأكيد رئيس الحكومة األكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني )بنيامين نتن
التاريخية"، وأيضا،  إسرائيلحزب "الليكود"، جميعهم يتبنون حركة "االستيطان" إلقامة ما يسمونه "

ليعززوا مواقعهم في السلطة. ولم يعد هاالء وغيرهم يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم. فهم يعملون 
حزبه إلى طر  خطط استعمارية/  علنا لدعم االستعمار/ "االستيطان"، بل يسعى كل منهم وأعضاء

"استيطانية" أساسها: "أرض )يهودية( أكثر" و"عرب أقل". بل إن الظروف اليوم باتت، بعد اعتراف 
، مهيأة للموافقة على خطط "االستيطان" فيها، إضافة إلى سرائيل)دونالد ترمب( بالقدس عاصمة إل

أحياء سكنية فلسطينية في القدس ما أعلن عنه قبل أيام من فرض سيادة جي  االحتالل على 
المحتلة وضمها إلى مساوليته األمنية، حيث يدور الحديث عن األحياء المقدسية التي عزلها جدار 

 الفصل العنصري عن المدينة المحتلة، بما في ذلك مخيم شعفاط لالجئين وقرية كفر عقب.
" االستعماري باعتباره فرعًا عضويا منذ نشوء القضية الفلسطينية، قاوم الشعب الفلسطيني "االستيطان

في األصل الشامل من )االحتالل( سواء عبر المقاومة الشعبية وهذا يشمل مقاطعة "االستيطان" 
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عماًل وتعاماًل وتجارة، أو من خالل مقاومة مسلحة عبر عمليات جرت في داخل "المستوطنات" 
أدار" القريبة من القدس حين قتل  المالصقة للفلسطينيين ولن يكون آخرها عملية "مستوطنة هار

يين وأصاب رابعا. فالشعب الفلسطيني أدرك أن الممارسات إسرائيلجنود  3عامل فلسطيني 
االستعمارية/ االستيطانية" والتي تتم بقوة السال  لسلب األرض ال أفق حقيقيا لالنسحاب منها على 

رتبط معها المصانع والمعابد وكل ما األقل بشكل كامل  "فالمستعمرات" تتحول إلى مدن "أصيلة" م
 يحتاجه "المستوطن" من أجل "ترسيخه" في هذه األرض  

يين قد يصبح، إن تم استثماره كفاحيا، من العوامل سرائيل( إن تداخل الحياة بين الفلسطينيين واإل1)
ت"، ألف فلسطيني يعملون في داخل "المستوطنا 200التي تصب في صالح الفلسطينيين. فأكثر من 

وهاالء عندهم أذونات وال توجد عليهم مالحظات أمنية  فمن يعمل في مزرعة ليهودي في "مستوطنة" 
أو يقود "تراكتورا" أو سيارة، حتى لو ُفت  على الحواجز ولم يكن معه سال ، فسوف يجد بكل سهولة 

 الشيء الذي يضرب به.
ريم قادة االحتالل على الجرائم المتعلقة ( كذلك، ف ن مسألة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتج2)

بسرقة األرض الفلسطينية هي إحد  الطرق المهمة لمقاومة "االستيطان"، مع التأكيد على ضرورة 
اللجوء إلى كافة األسلحة السياسية واالقتصادية والقانونية والدبلوماسية واإلعالمية والثقافية، مع 

ام للمحكمة الصادر بداية كانون أول الماضي، حسم موضوع التذكير بأن التقرير األولي للمدعي الع
ي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام سرائيلانطباق القانون الدولي على "االستيطان" اإل

 إسرائيل، ما يجعل هذا االستعمار/ "االستيطان" جريمة يحاسب عليها مقترفها، ما يضغط على 1967
الحرب التي تقترفها، ك نشاء المستعمرات/ "المستوطنات"، والجرائم ضد لوقف االنتهاكات وجرائم 

 اإلنسانية، كفرض نظام تمييز وفصل عنصريين، نظام أبارتايد، وفق تعريف القانون الدولي.
( أيضا، هذه المستعمرات "االستيطانية"، إن جر  استثمارها كفاحيا، تزيد من فر  اندالع 3)

ر وتزيد من كلفة دولة االحتالل وتجبر المستعمرين على الرحيل عن انتفاضة شعبية تلحق الخسائ
األرض الفلسطينية. فاالستمرار بسياسة "االستيطان" تذكي نار االنتفاضة الفلسطينية المنشودة. 

( انتصارات ميدانية وطرحت عمليا "حاًل 2000و 1987وبالفعل، حققت االنتفاضتان األولى والثانية )
ية، سرائيلقضية مستقبل "المستوطنات". فلقد استطاعت، بحسب الصحافة اإلفلسطينيا" صريحا ل

في الفترة  1948"مستوطن" على الهروب من القدس إلى أماكن أخر  في فلسطين  200000إجبار 
، حيث هجر "المستوطنون" جميعًا مستعمرة "سانور"، بينما هاجر غالبية 2005الممتدة حتى عام 

 %2.8ها، مما أد  إلى تراجع النمو السكاني "بمستوطنات" الضفة إلى مستعمري "بيت جيلو" وغير 
، كما أجبرت "المستوطنين" على الهجرة 2000في النصف الثاني من العام  %7بعد أن كان 



 
 
 
 

 

 32 ص             4557 العدد:             2/16/2018الجمعة  التاريخ: 

                                    

، وحالت دون مزيد من هجرة اليهود منها إلى "المستوطنات" في الضفة 1948المعاكسة إلى فلسطين 
 بما فيها القدس.

في سياق استثمار الوضع كفاحيا، موضوع "الذئاب المنفردة" الذي يتحدث عنه اإلعالم ( ويأتي، 4)
ي بعد كل عملية. ففيما كانت معظم الكتابات تتحدث سابقا عن ظاهرة "الذئب المتوحد"، سرائيلاإل

أصبحت الحقا تتحدث عن ظاهرة "الذئاب المنفردة". فالمسألة لم تعد مسألة فرد أو فردين، بل هي 
حت ظاهرة تشمل قطاعًا متناميا من جيل كامل، بحيث شكلت ظاهرة "ذئاب متوحدة"، ال ظاهرة أصب

 ي لهذه العناصر وقيادتها.سرائيلذئب متوحد فقط، مع استمرار عدم معرفة أجهزة األمن اإل
اليوم، األبواب للحل الدائم في قضية "االستيطان" موصدة رغم إيماننا بأنها خاضعة للتغيير في 

هات مغايرة في قادم األيام، وتجربة االنتفاضات الفلسطينية تثبت ذلك. فالمقاومة وحدها، اتجا
بتفرعاتها، هي التي ستجبر االحتالل على التراجع عن مخططاته المتمادية. فوتيرة البناء 

 300، خاصة بعد البدء بترويج خطة تشمل بناء 2000"االستيطاني" الحالية ال مثيل لها منذ عام 
بارة استيطانية جديدة، فيما يطلق عليها "القدس الكبر ". وبحسب )ليبرمان(: "هناك مساحة ألف 

كافية لالستيطان في الضفة الغربية لمليون أو اثنين آخرين، لألماكن التي تناسبنا من حيث السياسة. 
 ويتم ذلك في سياسة متوازنة"   

شرط توفر وتفعيل خطة كفاحية فلسطينية  – المستعمرون/ "المستوطنون" هاالء، ال بد أنهم سيندموا
على توغلهم "االستيطاني" بين الفلسطينيين. "فالمستوطنات" دخلت اليوم األحياء الفلسطينية  -

وتتشابك معها، وبالتالي بات "المستوطنون" يعيشون بين الفلسطينيين، وال حاجة للفلسطيني أن يسعى 
تستطيع بناء سور في القدس القديمة، وال حتى في ية ال إسرائيلإليهم. ومعروف أن أي حكومة 

األحياء الشرقية في القدس الشرقية، ألن البيت أو العمارة بجانب بيت وعمارة أخر  وبجانب 
المستعمرة الجديدة. فهل تبادر الفصائل الفلسطينية إلى استثمار هذا الحال المتوغل في أحشائنا 

 وجعله توغال في أحشائهم؟
 16/2/2018القدس، القدس، 

 
 القدس في األجندة السياسية لألثرياء النافذين بالواليات المتحدة .11

 أسامة خليل
كثيرا عن السياسة الخارجية  سرائيللم يِحْد اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة إل

ثر ترمب األمريكية كما تعتقد األغلبية من العموم. كغيره من الراساء األمريكيين السابقين، تأ
. ولكن في 2020باالعتبارات السياسية الداخلية، وفرصه غير الماكدة حتى اآلن إلعادة انتخابه عام 
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اإلجماع الحزبي في الواليات المتحدة  سرائيلالعموم، يعكس اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إل
 ي المستمر لألرض الفلسطينية.سرائيلاألمريكية تجاه االحتالل اإل

ياسي عامال مهما في االنتخابات األمريكية بحيث تتطلب الدورات االنتخابية التي يشكل المال الس
تعقد كل سنتين وأربع سنوات تمويال ضخما وعملية شبه مستمرة لجمع التبرعات السياسية التي يقوم 

 بها المرشحون واألحزاب السياسية المختلفة.
مانحة وبارزة مثل الملياردير وقطب ساهمت متطلبات التمويل االنتخابي في تعظيم نفوذ جهات 

اإلعالم حاييم صبان والملياردير وقطب الكازينوهات شيلدون أديلسون، وفي تأثيرهم الكبير على 
 والفلسطينيين. إسرائيلقضايا السياسات، بما في ذلك تجاه 

 

 إسرائيلدعم 
األمريكي تجاه  وعلى الرغم من أهمية المساهمات السياسية، ف نها في الغالب تعكس االنحياز

، والجهات المانحة التي تميل بالعادة إلى دعم المرشحين الذين يشاركونهم وجهات نظرهم إسرائيل
 السياسية. هذه العوامل مجتمعة ستحضر مجددا في انتخابات الكونغرس األمريكي أواخر هذا العام.

ثرة في السياسة األمريكية" إن "الطرق الثالث الما  2010قال حاييم صبان في مقابلة أجريت معه عام 
نشاء مراكز البحث والفكر، والتحكم بوسائل اإلعالم. وأوضح صبان  هي التبرع لألحزاب السياسية، وام

 ".إسرائيلاهتمامه بالسياسة والسياسة الخارجية بقوله "أنا رجل لدي قضية واحدة، وقضيتي هي 
يتبع هذا النهج. فبينما دعم صبان الذي  سرائيلصبان، المولود في مصر، ليس الداعم الوحيد إل

عموما الحزب الديمقراطي، وال سيما بيل وهيالري كلينتون، يعد  شيلدون أديلسون من الداعمين 
النافذين للحزب الجمهوري. وعلى الرغم من أن هذين المليارديرين يتبنيان في الظاهر موقفين 

 .سرائيلجين متشابهين في دعمهما إلمتنافرين في الطيف السياسي األمريكي، ف نهما يعتمدان نه
في  2008تبر ع أديلسون في العقد الماضي بمبال  طائلة لمرشحي الحزب الجمهوري. وساهم عام 

 Political(، وهي من لجان العمل السياسية )Freedom Watchتأسيس لجنة "مراقبة الحريات" )

Action Committee -PAC"أو "لجان السوبر" ) ( التي تنضوي تحت مسمى "السوبر باكسSuper- 

PACs تتمتع لجان العمل السياسي في الواليات المتحدة "السوبر باكس" بقدرتها على تلقي أموال .)
 غير محدودة من األفراد أو النقابات أو الشركات.

ووفقا للقانون األمريكي يفترض في لجان العمل السياسي اإلفصا  عن التبرعات التي تتلقاها 
 يسمح لها بتقديم مساهمات مباشرة إلى المرشحين األفراد أو التنسيق مع المرشحين. غير وتنفقها، وال
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أن رقابة الجهات الحكومية المختصة على طرق اإلنفاق متفاوتة ومتراخية نسبيا، وفي الغالب ف ن 
 الغرامات التي تفرض على المنتهكين للقانون رمزية وال تكاد تذكر.

 

 أموال طائلة
جنة "مراقبة الحريات" أعضاء سابقين في إدارة جورج بو  االبن. وقد أنفق أديلسون ضمت قيادة ل

مليون دوالر، إال أن تلك األموال ذهبت أدراج الريا  إثر  30ما يقارب  2008في انتخابات عام 
تحقيق الحزب الديمقراطي نصرا مازرا في االنتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس. وعلى أثر تلك 

 سارة تم حل لجنة "مراقبة الحريات".الخ
مليون دوالر لهزيمة باراك أوباما،  100بعد أربع سنوات على تلك الخسارة، تعه د أديلسون ب نفاق 

ودعم تطلعات نيوت غينغريت  لتولي منصب الرئاسة. شغل غينغريت  سابقا منصب رئيس مجلس 
ية في الجنا  اليميني الجمهوري ، وكان شخصية قياد1999و 1995النواب األمريكي بين عامي 

 ومعارضا شرسا للرئيس األسبق بيل كلينتون.
، أي بعد سبعة أشهر من إعالن ترشحه لرئاسة الواليات المتحدة 2011في ديسمبر/كانون األول 

األمريكية، أجرت قناة تلفزيونية يهودية مقابلة مع غينغريت ، قال فيها "أعتقد أن الشعب الفلسطيني 
ق، فهم في الواقع عرب كانوا على مر التاريخ جزءا من المجتمع العربي". وأضاف أن شعٌب مختل

الفلسطينيين حظوا "بفرصة ليذهبوا إلى العديد من البلدان، وألسباب سياسية متعددة ساهمنا في 
منذ األربعينيات وحتى اآلن، وهذا محزن للغاية". غير أن  إسرائيلاستدامة هذه الحرب ضد 

 رغينغريت  خس
مليون دوالر  15بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري لصالح ميت رومني حتى بعد أن أنفق أديلسون 

 على حملته االنتخابية.
استفاد رومني أيضا باعتباره المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري من سخاء أديلسون بحيث تلقى أيضا 

ومني على بطاقة الترشح عن مليون دوالر دعما لحملته. بعد حصول ر  20 -بحسب التقارير-منه 
، وجاور أديلسون في حفل عشاء 2012في يوليو/تموز  إسرائيلالحزب الجمهوري، شد  الِرحال إلى 

ي لألرض سرائيلأقيم لجمع التبرعات في القدس. تجاهل رومني في كلمته على العشاء االحتالل اإل
ي، وال سرائيلأن حيوية االقتصاد اإل الفلسطينية وآثاره على المجتمع الفلسطيني واقتصاده. كما ادعى

الثقافي  إسرائيلسيما عند مقارنته باقتصاد السلطة الفلسطينية، تعز  إلى جملة أسباب منها تفوق 
 على الفلسطينيين.

 

 تبرعات مباشرة
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مليون  45ساهم أديلسون، باإلضافة إلى هذه التبرعات المباشرة لمرشحين محددين، بما ال يقل عن 
العمل السياسي التابعة للحزب الجمهوري. ومن المتعارف عليه في األوساط العامة أن  دوالر للجان

مليون دوالر. إال أن  150بلغت  2012تبرعات أديلسون لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في العام 
مراهنات أديلسون الخاسرة لدعم غينغريت  ورومني لم تحقق النتيجة المرجوة. إذ أعيد انتخاب أوباما 

 تلك الفترة، في حين حصد الديمقراطيون مقاعد إضافية في الكونغرس. في
يتيح النظام االنتخابي في الواليات المتحدة أيضا لألفراد أن يتبرعوا لمنظمات غير مطالبة، وفقا لهذا 
النظام، ب بالغ الحكومة األمريكية بأسماء المانحين. وقد باتت هذه التبرعات تعرف باسم "المال 

(، وقد زادت قيمة هذا النوع من التبرعات زيادة مطردة في السنوات الثماني Dark Money)األسود" 
الماضية. ومن المستبعد جدا عدم مساهمة المانحين الرئيسيين مثل أديلسون في دعم مجموعات 
المال األسود. في الواقع، ف ن مساهماته اإلجمالية أكبر بكثير مما تم اإلفصا  عنه للحكومة 

 كية.األمري
بعد مراهناته الخاسرة على المرشحْين  2016لم يدعم أديلسون علنا وبشدة أي مرشح في انتخابات 

مليون دوالر  25، وبعد التبرع بما ال يقل عن 2012و 2008الجمهوريْين غينغريت  ورومني عامي 
نصيب للمجموعات السياسية المعارضة لمرشحة الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون. ولكن بعد ت

المرشح الجمهوري دونالد ترمب رئيسا للواليات المتحدة األمريكية، ظل أديلسون على اتصال دائم 
 ب دارته، واعتبر نقل السفارة األمريكية إلى القدس من األولويات.

 

 تبرع انتقائي
يلسون في المقابل، تبرع حاييم صبان بمبال  كبيرة للحزب الديمقراطي، لكنه كان أكثر انتقائية من أد

ماليين دوالر، بحسب التقارير، لحملة  10بمبل   2008في اختيار مرشحيه. تبرع صبان في العام 
مليون دوالر فقط، وأنفق معظمها على  1.3 تبر ع بـ 2012هيالري كلينتون الفاشلة. وفي العام 

بما ال يقل  2016انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبعد أربع سنوات، تبر ع صب ان في العام 
 مليون دوالر للحزب الديمقراطي وحملة كلينتون االنتخابية التي فشلت مجددا. 16عن 

ال تحكي التبرعات االنتخابية سو  جانب واحد من القصة. فباإلضافة إلى التبرعات السياسية، بسط 
سرائيلأديلسون نفوذه في الواليات المتحدة و  داعما نشطا ، وعزز العالقات بين البلدين. فقد كان ام

 .سرائيلية )آيباك( المناصرة إلسرائيلللجنة الشاون العامة األمريكية اإل
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ماليين دوالر لتشييد المقر الجديد "للجنة الوطنية الديمقراطية" التابعة  7وبينما تبرع صبان بمبل  
اهم للحزب الديمقراطي، ساهم أديلسون في تأسيس مكتب آيباك الجديد في واشنطن العاصمة. كما س

 برعاية من منظمة آيباك. إسرائيلأديلسون أيضا في تمويل جوالت للمشرِ عين الجمهوريين في 
( التي Birthright-Israel" )إسرائيلويعتبر أديلسون من الممولين الرئيسيين لمنظمة "حق األبناء في 

، وهو أيضا من يلسرائعاما رحالت مجانية إل 26و 18تمنح الشباب اليهود الذين تتراو  أعمارهم بين 
ية. ولكن بعد التأييد الذي أبدته إيباك لزيادة المساعدات سرائيلكبار الداعمين للمستوطنات اإل

 األمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية، توقف أديلسون عن دعم آيباك.
سيحيون باإلضافة إلى ذلك، يعد أديلسون من المايدين الرئيسيين للمنظمة المسيحية اإليفانجليكية "الم

" بقيادة القس جون هاجي. وتعد منظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيلالمتحدون من أجل 
والتي رحبت بقرار  سرائيل" من أكثر المنظمات الداعمة العتراف واشنطن بالقدس عاصمة إلإسرائيل

 ترمب بشأن القدس.
رئيس شبكة "يونيفيجن"  يستثمر أيضا صبان وأديلسون في وسائل اإلعالم. يتبوأ صبان مركز

(Univision وهو أيضا أحد مالكيها، وهي شبكة تلفزيونية ناطقة باإلسبانية ومقرها الواليات ،)
المتحدة. تتمتع شبكة يونيفيجن بنسبة مشاهدة عالية، وقد انتقدتها حملة ترمب االنتخابية إبان 

 ينتون.على خلفية تغطيتها وانحيازها الواضح لهيالري كل 2016انتخابات 
صحيفة  2007وعلى النقيض، ركز أديلسون على وسائل اإلعالم المطبوعة، وأطلق في العام 

ي بنيامين نتنياهو. وبعد ثماني سرائيلاليوم" اليومية المجانية الوثيقة الصلة برئيس الوزراء اإل إسرائيل"
لمدينة الرائدة سنوات، اشتر  أديلسون صحيفة "الس فيغاس ريفيو جورنال"، التي كانت صحيفة ا

والتي كثيرا ما انتقدت أديلسون في تغطيتها في السابق قبل ملكيته لها. وعلى أثر تملكه للصحيفة 
 استقال عدٌد من الصحفيين والمحررين منها.

 

 ساحة الفكر
مراكز البحث والفكر هي ساحة رئيسية أخر  ينشط فيها صبان وأديلسون. فبعد فشل قمة كامب ديفد 

، وفي خضم االنتفاضة الفلسطينية الثانية، قرر صبان إنشاء مركز بحثي فكري يركز 2000في العام 
مليون دوالر لماسسة "بروكينغز"  13. وقد تبر ع بمبل  إسرائيلعلى الشرق األوسط وتأمين مستقبل 

(Brookings Institution( "لتأسيس "مركز صبان لسياسة الشرق األوسط ،)Saban Center for 

Middle East Policy.) 
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ورغم أن ماسسة بروكينغز تعد  عموما ماسسة بحثية وفكرية معتدلة تربطها عالقات بالحزب 
. 2003الديمقراطي، ف ن الباحثين المنتمين إلى مركز صبان دعوا علنا إلى غزو العراق واحتالله عام 

ي لألرض سرائيلوما انفك المركز يدعو بشكل متزايد إلى إدارة النزاع الناشئ عن االحتالل اإل
 الفلسطينية، وليس إلى إيجاد تسوية وحل له.

يستضيف صبان محفال سنويا في ماسسة بروكينغز، وقد استضاف قبل إعالن ترمب بشأن القدس 
 theصهر الرئيس ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، الذي تدير أسرته ماسسة "كوشنر الخيرية" )

Kushner Companies Charitable Foundation "والتي تبرعت بأموال طائلة لمستوطنة "بيت إيل ،)
 .إسرائيلالمقامة قرب رام هللا على أرض فلسطينية خاصة استولت عليها 

تتلقى مستوطنة بيت إيل أيضا دعما من أمريكيين أثرياء آخرين عبر منظمة تدعى "أصدقاء 
(. وفي الواقع، شغل American Friends of Bet El Institutionsماسسات بيت إيل األمريكيون" )

ومحامي ترمب السابق ديفد فريدمان منصب رئيس هذه المنظمة  إسرائيلالسفير األمريكي الحالي في 
 في الماضي.

رغم أن صبان أعلن في السابق تأييده لحل الدولتين وتقسيم القدس في إطار اتفاق نهائي مع 
ا عن ذلك، شكر صبان كوشنر على الفلسطينيين، ف نه لم ينتقد دعم كوشنر للمستوطنات. عوض

إلحباط صدور قرار في مجلس األمن الدولي ينتقد المستوطنات  2016جهوده التي بذلها أواخر 
ية، القى دعما حينها من إدارة أوباما وقبل تنصيب ترمب رئيسا في البيت األبيض. حتى إن سرائيلاإل

 صبان لم ينتقد قرار ترمب بشأن القدس.
رمب بتأييد الحزبين، بمن فيهم زعيم األقلية في مجلس الشيوخ السيناتور مثلما حظي إعالن ت

الديمقراطي تشارلز شومر، ف ن صمت صبان ياشر على دعمه لقرار ترمب. لذا حتى لو خسر 
، ف ن من المستبعد أن يتراجع أيٌّ من منافسيه الديمقراطيين المحتملين عن 2020ترمب في انتخابات 

 .سرائيلة إلاالعتراف بالقدس عاصم
وعلى غرار صبان، أنشأ أديلسون مركزا بحثيا وفكريا باسم "معهد أديلسون للدراسات اإلستراتيجية" 

(The Adelson Institute for Strategic Studies عام )ماليين دوالر  4.5بعد أن تبر ع بمبل   2006
 ى المحافظين الجدد.( المحسوب علShalem Center in Jerusalemلـ"مركز شاليم في القدس" )

شخصيات معارضة بارزة من الشتات اإليراني.  2007وقد استضاف المعهد في ماتمر نظ مه عام 
وحضر الفعالية أديلسون شخصيا، واستنكر موقف على كل  من لم يحبذ مهاجمة إيران. وقال، 

 ".إسرائيلبحسب التقارير، "أنا حقا ال أبالي بما يحدث إليران. ما يهمني هو 
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 حاربة المقاطعةم
يتفق صبان وأديلسون على ضرورة إيقاف حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات، 

وتضافرا في الجهد والمال لمجابهة حركة المقاطعة،  2015حيث وضعا خالفاتهما الحزبية جانبا عام 
التقارير  كما استضاف صبان اجتماعا خاصا في مركز صبان لمواجهة حركة المقاطعة. غير أن

اإلعالمية األخيرة تشير إلى أن الشراكة المناِوئة لحركة المقاطعة بين صبان وأديلسون قد انهارت، 
 وأنهما توقفا عن تنسيق جهودهما في هذا الصدد.

األغلى في التاريخ األمريكي.  2014تعد  انتخابات التجديد النصفي األخير األخيرة التي عقدت ام 
(، جاءت التبرعات من جهات Center for Responsive Politicsات المتجاوبة" )ووفقا لـ"مركز السياس

 مانحة أقل عددا ولكنه أضخم تمويل بالمقارنة باالنتخابات السابقة.
وبعد أربع سنوات، ستكون المنافسة في انتخابات التجديد النصفي هذا العام في شهر نوفمبر/تشرين 

الحزبان مبال  مالية كبر . وحتما سيزيد هذا من تأثير الثاني المقبل محتدمة جدا، وسيحتاج 
المانحين الرئيسيين مثل صبان وأديلسون في األحزاب السياسية، وسينعكس ذلك على سياسات 

 واشنطن تجاه الفلسطينيين خصوصا والشرق األوسط عموما.
 14/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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