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 إمعان بالخطيئة والجريمة بذكرى النكبة ل: القرار األمريكي بافتتاح سفارة واشنطن في القدسمشع  .1
طالب خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركةة حمةا ،  :محمد شيخ يوسف -إسطنبول 

منةع مةايو القةاد ، والعمةل علة   /دول العالم أجمع بإدانة قرار نقل سفارة واشنطن إلة  القةد  فةي أ ةار
فةي ترةريحال لةل السةبى علة  نةام  نةدوة نامتةةا جامعةة  السةلطا   ،وقال مشةعل تنفيذ ذلك القرار.

محمد الفاتح الوقفية  التركيةة، إ  القةرار األمريكةي بافتتةاا سةفارة واشةنطن فةي القةد  فةي مةايو المقبةل 
ترامةب  رار لمةا أعلنةلوأضاف أ  ذلك  اسةتم  نو إمعا  بالخطيئة والجريمة من قبل اإلدارة األمريكية .

 من أسابيع، وني مقدمة لإلعال  عن صفقة القر ، التي تعني ترفية القضية الفلسطينية .
وشةةدد بةةالقول  نةةدين الموقةةف األمريكةةي، ونقةةول بةةذال الوقةةى، نةةذو الجريمةةة لةةن تمةةر، وستفشةةل، ولةةن 

نةا وروحنةا وحاضةرنا نسمح بترفية القضية الفلسطينية وقضية القد ، فالقد  عاصمتنا األبد ةة، وقلب
كمةةا اعتبةةر مشةةعل أ  القةةرار األمريكةةي  سةةيال نواعةةة فةةي الفنجةةا ،  ومسةةتقبلنا، كمةةا كانةةى ماضةةينا .

، ونطالةةب العةةالم بةةالوقوف معنةةا، وأ  يةةدين الموقةةف األمريكةةي، وأ   سةةمح لةةل ونحةةن أصةةحاح الحةةق  
و  السياسة األمريكيةة المتعلقةة فيما أكد أ   أنل فلسطين وأنل األمة وأحرار العالم، سيفشل بالتطبيق .

 بالقد  والقضية الفلسطينية .
وعن الموقف التركي من ذلك، ذك ر مشعل بدور الرئيس رجب طيةب أردواةا  فةي عقةد القمةة الطارئةة 

 نريةةد مةةن تركيةةا مواصةةلة  :وتةةابع قةةائالا  .14/12/2018لةةدول مجلةةس التعةةاو  اإلسةةالمي فةةي إسةةطنبول 
الةةراف ، إلجبةةار اإلدارة األمريكيةةة للتراجةةع، وأ  تعمةةل علةة  األر   .. وأ  يتحةةول الموقةةف.مواقفةةةا

 لتعزيز أنل القد ، واستمرار الجةود لكسر الحرار عن ازة .
.. ترامةةب  اةةن نفسةةل إلةةةا، إ  قةةال .يريةةدو  ترةةفية القضةةية الفلسةةطينية ن يياألمةةريكقةةال مشةةعل إ  و 

صةفقة القةر  ستفشةل وسنفشةلةا، والقةد   وأضاف  أقةول مةن ننةا، كلمة فعل  العالم أ   ستجيب لةا .
للرةةاينة فيةةةا، نحةن ونخواننةا المسةةيحيو ، نةم شةةركاء  لةن تكةو  إ  فلسةةطينية عرايةة مسةلمة،   حةةق  
 لنا، ولةم فيةا تاريخ ضمن مالتنا العراية .

واسةةةةتدرا مخاطبةةةةا تركيةةةةا  اليةةةةو  القةةةةد  تحتةةةةاك شةةةةةداءكم وأمةةةةوالكم وجةةةةةودكم وم سسةةةةاتكم الرسةةةةمية 
ة، القةةد  قلبنةةا النةةاب  ونةةي عبةةر التةةاريخ مقيةةا  نةةب  األمةةة، ننةةاا ترةةفية للقضةةية ولكةةن والشةةعبي

 عل  األر  نناا أحرار، والتاريخ التركي العثماني لل باع طويل في القد  وفلسطين .
أ   واالمقابل قال مشعل، إ  نناا تواط ا من  الذين  شةار لةةم بإصةبع ا تةةا  يلةم  حةددنمك ، م كةداا 

نل فلسطين والقد  جريمة كبرى، والجريمة األكبر التواط  علة  القةد  واألقرة ، والتةاريخ  خذ   أ 
سيسةةجل مةةن وقةةف مةةع القةةد  واألقرةة  بةةمحرف مةةن نةةور، ومةةن وقةةف ضةةدنا سةةتكو  لةةل صةةفحال 

 سوداء في التاريخ .
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ري إل  أ   جراا األمة كثيرة، الجرا السوري ينزف من سبع سنوال، ونرى ما  جالنار  مشعل ولفى
في الغوطة من حرةار وتجويةع وقتةل، والعةالم يتفةرك، نةدين نةذو الجةرائم، فةةم أنلنةا و   سةتحقو  نةذا 

 القتل والتدمير بعد الجوع والحرار .
 24/2/2018 لألنباء، األناضولوكالة 

 
 : نقل السفارة األمريكية إلى القدس عدوان مباشر على الشعب الفلسطيني"الفلسطينيةالخارجية " .2
قالى الحكومةة الفلسةطينية إ  الترةريحال األمريكيةة التةي يةتم تناقلةةا بشةم  مةا  سةم  نقةل : لوكا ال

الةذي يوافةق ذكةرى النكبةة المشة ومة، تشةكل مساسةاا بةويةة  ،2018 مةايو /سفارتةا إلة  القةد  فةي أ ةار
المتحةةد   وشةةدد الفلسةةطينيين ووجةةودنم، كمةةا تشةةكل مساسةةاا مباشةةراا ومتعمةةداا بمشةةاعر األمةةة العرايةةة.

الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود عل  أ  قرار نقل السفارة الذي أعلنل الةرئيس األمريكةي ترامةب 
وجةةةدد المتحةةةةد  الرسةةةةمي مطالبتةةةل دول العةةةةالم قاطبةةةة رفةةةة  الخطةةةةوال  كةةةا  قةةةةراراا مرفوضةةةاا ومةةةةداناا.

أ ةةا  فةةي مجلةةس  األمريكيةةة اإلسةةرائيلية، ودعةةم رريةةة الةةرئيس محمةةود عبةةا  للسةةال  التةةي طرحةةةا قبةةل
 األمن الدولي، ألنةا تشكل الطريق الرحيح والمناسب إلرساء أسس السال  في بالدنا والمنطقة.

ودانى ونارة الخارجية الفلسطينية بمشد العبارال اإلعال  األمريكي األخير، واعتبرتل إعالنةاا اسةتفزانياا، 
كةةاا صةةارخاا وخرقةةاا جسةةيماا للقةةانو  واعتةةداء علةة  مشةةاعر العةةرح والمسةةلمين، نةةذا عةةدا عةةن كونةةل انتةا

 الدولي والشرعية الدولية وقراراتةا، ونجراء متمرداا عل  أسس ومرتكزال ومواثيق المناومة الدولية.
ورأل الونارة أ  نذا القرار عدوا  مباشر عل  الشعب الفلسطيني وحقوقل الوطنية العادلة والمشروعة، 

 ةاكاتل وجرائمل.وفي ذال الوقى مكافمة لالحتالل عل  انت
 25/2/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 : نقل السفارة األمريكية للقدس لن يضفي شرعية على االحتالل"الفلسطينيالوطني " .3

ةةة عتبةةةر المجلةةةس الةةةوطني الفلسةةةطيني إعةةةال  اإلدارة األمريكيةةةة تنفيةةةذ قرارنةةةا بنقةةةل سةةةفارتةا إلةةة  ا  :ا عم 
فةةي عةةدوانةا علةة  حقةةةو   العرايةةة واإلسةةالمية، ونمعانةةاا لةةإلرادة الدوليةةة و  سةةافراا  القةةد  المحتلةةة، تحةةد اا 

وشةدد المجلةس، فةي بيةا  صةحفي السةبى، علة  أ  إصةرار  شعب الفلسةطيني فةي عاصةمتل األبد ةة.ال
اإلدارة األمريكية عل  تنفيذ قرارنا العدواني يثبةى مةن جديةد أنةةا اختةارل العزلةة وا بتعةاد عةن السةال  

مزيةةد  إشةةعالالعةرح والمسةةلمين فةةي كافةةة أنحةاء األر ، واختةةارل  لرةالح ا حةةتالل، واختةةارل معةةاداة 
  دولةة فلسةطينية دو  أ   أنةل علة  المجلةس الةوطني  شةددو  من التوتر وعد  ا ستقرار في المنطقةة.
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تكةو  مدينةة القةد  عاصةمتةا األبد ةة، ولةن يتحقةق السةال  واألمةن فةي المنطقةة بةل وفةي العةالم إذا لةةم 
 . حقوقل كاملة في مدينة القد ينل الشعب الفلسطيني 

وأضةةةاف أ  اإلدارة األمريكيةةةة قةةةد ردل علةةة  مبةةةادرة الةةةرئيس محمةةةود عبةةةا  التةةةي أطلقةةةةا فةةةي مجلةةةس 
األمن الدولي قبل أ ا ، بإعالنةا عن تنفيذ قرار نقل سفارتةا إل  مدينة القد  في موعد مقرود ندفل 

الةةذي شةةرد مةةن أرضةةل بقةةوة سةةالا ونرنةةاح مزيةةد مةةن ا سةةتةتار بالمشةةاعر الوطنيةةة للشةةعب الفلسةةطيني 
 العرابال الرةيونية قبل سبعين عاما.

 ودعا المجلس الوطني األمم المتحدة وأمينةا العا  إل  اتخاذ موقف صريح وحاسم من القرار.
وشدد عل  أ  تنفيذ القرار وا حتالل وكل سياساتل ونجراءاتةل لةن تغيةر نويةة القةد   وسةيبق  الشةعب 

 ادتل في مواجةة دائمة مع كل من  عتدي عل  حقوقل خاصة في مدينة القد  .الفلسطيني وقي
 25/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 لمواجهة قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس ومصراألردن  معأهمية التنسيق  يؤكدعبد ربه  .4

ألردني المشترا  ا -أكد الفلسطينيو  أنمية  التنسيق والتعاو  الفلسطيني: ناد ة سعد الدين - ا عم  
أكد عضو اللجنة و  ايو المقبل.م /لمواجةة قرار نقل السفارة األمريكية إل  القد  المحتلة، في أ ار

التنفيذ ة لمنامة التحرير  اسر عبد رال، في حديث لة الغد ، حيوية وضرورة  التعاو  والتفانم 
ي خطوة سياسية مقبلة سيتم عن مرر، بالنسبة أل المشترا والوثيق بين األرد  وفلسطين، فضالا 

ودعا إل   تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موسعة تضم كل األطراف وا تجانال،  اإلقدا  عليةا .
 إدخالبدو  استثناء، إل  حين عقد المجلس الوطني بتشكيل جديد يتيح تغيير التركيبة القائمة نحو 

 واألحزاح والنساء والشباح .عن الفئال المختلفة من القوى  ممثلين أكثر حيوية وتعبيراا 
وطالةةب عبةةد راةةل  بحةةل فةةوري لمشةةكلة حرةةار قطةةاع اةةزة وتةةدنور مسةةتوى الحيةةاة فيةةل إلةة  المنسةةوح 

 األدن  من مستوى الكفاف البشري، ونو عار علينا جميعا ، بحسبل.
 25/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 إعمار غزةيثني على أهمية دور قطر في إعادة  الفلسطينيوزير األشغال واإلسكان  .5

شةكر ونيةر األشةغال واإلسةكا  الفلسةطيني د. مفيةد الحسةاينة دولةة : شرف مطر ومحمد جمالأ -ازة 
قطر عل  مواقفةم الداعمة والمتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في القد  والضفة الغرايةة وقطةاع 

ثنةة  علةة  دور وأكةد الحسةةاينة علةة  أنميةةة المشةةاريع التةي تنفةةذنا قطةةر، وأ اةزة علةة  وجةةل الخرةةو .
قطةةةاع اةةةزة، ونائبةةةل خالةةةد  إعمةةةار إلعةةةادةالسةةةفير محمةةةد إسةةةماعيل العمةةةادي، رئةةةيس اللجنةةةة القطريةةةة 
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ازة. وقال فةي نةذا المقةا     مكةن القةول  شةكراا لقطةر..  أنلالحردا ، لحرصةما الدائم عل  مساعدة 
 دامى قطر.. ودا  شعبةا ودا  أميرنا .

 25/2/2018 ،الشرق، الدوحة
 

 أمير قطر صاحب المواقف اإلنسانية األصيلة تجاه الشعب والقضية الفلسطينية: لصحة بغزةوزارة ا .6
قطةةاع اةةزة السةةفير  إعمةةار إلعةةادةاسةةتقبل رئةةيس اللجنةةة القطريةةة : مطةةر ومحمةةد جمةةال أشةةرف -اةةزة 

مةةن ونارة الرةةحة الفلسةةطينية بغةةزة برئاسةةة وكيةةل  مةةس، وفةةداا أمحمةةد إسةةماعيل العمةةادي، فةةي مكتبةةل، 
أعرح عن تقديرو الكبير والعاةيم لمةا تقةو  بةل دولةة قطةر ومبادرتةةا  ، الذية د. يوسف أبو الري الونار 

دومةةاا بتقةةد م الةةدعم للشةةعب الفلسةةطيني فةةي كةةل الاةةروف واألوضةةاع. وقةةد  الشةةكر نيابةةة عةةن الشةةعب 
ية إ ةةاو بمنةةل صةةاحب المواقةةف اإلنسةةانية األصةةيلة تجةةاو الشةةعب والقضةة الفلسةةطيني ألميةةر قطةةر، واصةةفاا 

 الفلسطينية في ظل الاروف الرعبة وا ستثنائية التي  عيشةا سكا  ازة عل  وجل التحديد.
 25/2/2018 ،الشرق، الدوحة

 
 مب" واالحتاللايوم غضب عارمًا على "إدارة تر  / مايوأيار 14حماس تعلن  .7

قالةةى ، و 14/5/2018دعةةى حركةةة حمةةا  إلةة  الترةةدي لقةةرار نقةةل السةةفارة األمريكيةةة إلةة  القةةد  فةةي 
دائرة القد  في حما  إ  القد  ما نالى تعاني من جرائم وانتةاكال ا حتالل البريطاني الرةيوني 
لةةةةا منةةةذ نحةةةو قةةةر  دو  نرةةةرة حقيقيةةةة مةةةن العةةةرح والمسةةةلمين والمجتمةةةع الةةةدولي وم سسةةةال حقةةةو  

مب ايسةا دونالد تر وأضافى أ   األدن  واألمر  أ  ُتقد   الو  ال المتحدة األمريكية بقيادة رئ اإلنسا .
  ندا انا المجانية وانحياننا الكامل لالحتالل والعدو الرةيوني .

مةايو القةاد  يومةا لنقةل سةفارتةا إلة  القةد  أنةل  تحةد   /ورأل حما  فةي تحديةد واشةنطن منترةف أ ةار
واضةةح  لمشةةاعر الفلسةةطينيين والعةةرح والمسةةلمين وأحةةرار العةةالم بةةالتزامن مةةع حلةةول الةةذكرى السةةبعين 

  لقيا   ما  سم   دولة ا حتالل الرةيوني، وذكرى نكبة شعبنا .
ودعةةةى دائةةةرة القةةةد  فةةةي حمةةةا  إلةةة  اعتبةةةار ذلةةةك التةةةاريخ يةةةو  اضةةةب عةةةار  علةةة  اإلدارة األمريكيةةةة 

ولةن تعطةي شةرعية  ،وشةددل علة  أ  خطةوة نقةل السةفارة    تغيةر مةن حقيقةة األمةر شةيئاا  وا حتالل.
لسطيني في الداخل والخارك والشتال برف  القرار واعتبار نذا اليو  يو  لالحتالل  مطالبة الشعب الف

كمةا دعةى إلة  توحيةد كةل الجةةود والخةروك فةي  نفير للذود عن حقةةم فةي أرضةةم وعاصةمتةا القةد .
وطالبى جمانير األمتين العراية واإلسالمية  مسيرال الرف  الحاشدة، ومسيرال العودة إل  فلسطين.
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يرال الغاضبة والحاشدة وا عترامال وأما  جميع سفارال الو  ال المتحدة... في  بالخروك في المس
 جميع العواصم .

 24/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 شكل مكافأة للصهيونيةي   نقل السفارة األمريكيةاتخاذ ذكرى النكبة موعدًا ل حركة الجهاد: .8
، ووصةفى 14/5/2018يكيةة إلة  القةد  فةي الجةةاد اإلسةالمي قةرار نقةل السةفارة األمر  ةاستنكرل حركة

القةةرار بمنةةل  باطةةل وايةةر شةةرعي، ودليةةل علةة  الةةدور األمريكةةي فةةي تةديةةد وضةةرح األمةةن وا سةةتقرار 
الذي تمارسل سلطال ا حتالل بحق الشعب الفلسطيني . ورأل أ  اتخاذ ذكةرى النكبةة  اإلرناحودعم 

 ا ونرنابةا .موعداا لتنفيذو  شكل  مكافمة للرةيونية عل  جرائمة
 25/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 ذكرى النكبة "داللة خطرة" في : توقيت النقل السفارة األمريكية"الشعبية" .9

، 14/5/2018استنكرل  الجبةة الشةعبية لتحريةر فلسةطين  قةرار نقةل السةفارة األمريكيةة إلة  القةد  فةي 
لسةطيني  قةادر علة  ُمجابةةة القةرار وأكد عضو المكتب السياسي لة الشعبية  كايد الغةول أ  الشةعب الف

األمريكي ونفشال مخططال ترفية قضيتل . ورأى في توقيى النقل  د لة خطرة ، م كةداا أ   مسةتوى 
 الرد عل  نذو الخطوة  جب أ   كو  مختلفاا .

 25/2/2018 ،الحياة، لندن
 

 زي استفزا ذكرى النكبة قرار نقل السفارة األمريكية إلى القدس في :حزب الشعب .11
ةة وصةةف حةةزح الشةةعب الفلسةةطيني قةةرار نقةةل السةةفارة األمريكيةةة إلةة  القةةد  : ناد ةةة سةةعد الةةدين - ا عم 
 با ستفزاني ، حيث  مثل  مخالفة فاضةحة للقةانو  الةدولي والشةرعية الدوليةة وقةرارال  14/5/2018في 

 األمم المتحدة الخاصة بمدينة القد  .
 25/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 فلسطينية في لبنان تدين القرار األمريكي بنقل سفارتها إلى القدسفصائل التحرير ال .11

فةةةي   إننةةةاصةةةدر بيةةةا  عةةةن فرةةةائل منامةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية فةةةي لبنةةةا  جةةةاء فيةةةل: : فةةةادي البةةةردا 
فرةةةائل منامةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية فةةةي لبنةةةا  نةةةدين ونةةةرف  بشةةةدة القةةةرار األمريكةةةي، بنقةةةل السةةةفارة 
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القةةد  المحتلةةة الةذي يتةةزامن مةةع الةةذكرى السةبعين لنكبةةة فلسةةطين، التةةي  لةة إاألمريكيةة مةةن  تةةل أبيةب  
 جريمة في التاريخ المعاصر. أبشعتعد 
لتنفيةةذ القةةرار الباطةةل نةةو مكافةةمة للدولةةة الرةةةيونية  نةةذا اليةةو   ذكةةرى نكبةةة فلسةةطين  موعةةداا  اتخةةاذإ  

 المستمر عل  شعبنا منذ أكثر من سبعين عاما. ونرنابةاعل  جرائمةا 
 24/2/2018 ،المستقبل، بيروت

 
 للسعوديةسيء يو  ..."حماس": تحريض الجبير يشّجع االحتالل على االستمرار في جرائمه .12

اسةةتنكرل حركةةة حمةةا  اسةةتمرار ونيةةر الخارجيةةة السةةعودي عةةادل الجبيةةر فةةي التحةةري  علةة   :اةةزة
ف الجبيةةةر إ  وصةةة ،فةةةي ترةةةريح صةةةحفي ،وقالةةةى الحركةةةة حركةةةة حمةةةا  ووصةةةفل إ انةةةا  بالمتطرفةةةة .

تضليالا للرأي العا  وتشويةاا لمقاومة شةعبنا الفلسةطيني المشةروعة والةذي  عد  لحركة حما  بالمتطرفة  ُ 
   عكةةس مةةزاك الشةةةعب السةةعودي و  يتوافةةةق مةةع مواقةةف المملكةةةة العرايةةة السةةةعود ة المعلنةةة الداعمةةةة 

 فاع عنةا.شعبنا في التمسك بقضيتل وحما ة حقوقل والد وحق   ،للقضية الفلسطينية
وأشارل الحركة إل  أ  نذو الترريحال من شمنةا تشجيع العدو اإلسرائيلي علة  ا سةتمرار بارتكةاح 

  مزيد من الجرائم وا نتةاكال بحق شعبنا ورمونو وعناوين نضالل.
ودعى الحركة إل  وقف نذو الترريحال المسةيئة للمملكةة ولمواقفةةا المسةاندة لقضةا ا شةعبنا العادلةة، 

ة وضع حةد لةةذا التحةري  ايةر المبةرر والمخةالف للتوجةةال العرايةة واإلسةالمية والدوليةة فةي وضرور 
 التعامل مع الحركة.

 24/2/2018 ،فلسطين أون الين
 

 تطبيق اتفاق المصالحةلنجاح مهمة الوفد المصري لحماس ستقدم التسهيالت المطلوبة  :بدران .13
حركة حما  حسةا  بةدرا ، السةبى، إ  لقةاءاتةم قال عضو المكتب السياسي ل: تحرير محمود مجادلة

 فةي بيةا  صةدر عنةل، أ   وفةداا  ،وأضاف بةدرا  مع المس ولين المرريين في القانرة  تسير بإ جابية .
التوصةل إليةل برعا ةة مرةرية فةي  مرريا سيرل ازة ياألحدك لمتابعة تنفيذ اتفا  المرالحة الةذي تةم  

وفةةد قيةةادة حمةةا ، برئاسةةة رئةةيس المكتةةب السياسةةي للحركةةة  وأكةةد أ  تشةةرين األول/ أكتةةوار الماضةةي .
إسةةماعيل ننيةةة، المتواجةةد بالقةةانرة،  اسةةتمع إلةة  مواقةةف إ جابيةةة يمةةن الجانةةب المرةةريك خاصةةة فيمةةا 
يتعلةةق بحيةةاة وأوضةةاع المةةواطنين فةةي قطةةاع اةةزة، وكةةذلك قضةةية المرةةالحة والجةةةود المرةةرية بةةةذا 

ف تقةةةد  التسةةةةيالل المطلواةةةة يلةةةم يةةةذكرناك واإلجةةةراءال وقةةةال بةةةدرا   إ  حركةةةة حمةةةا  سةةةو  الرةةةدد .
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الكفيلة بنجاا مةمة الوفد المرري باتجاو تطبيق اتفا  المرالحة وتعزيةز خطةوال بنةاء الثقةة وصةو  
 إل  تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة .

 25/2/2018 ،48عرب 
 

 حماس: هناك توافق فلسطيني على مواصلة مسيرات العودة .14
ة حمةةا  نيتةةةا منةةع تاةةانرال مسةةيرال العةةودة علةة  حةةدود قطةةاع اةةزة، م كةةدة وجةةود نفةةى حركةة :اةةزة

فةةةي حمةةةا   ةوقةةةال القيةةةاد  توافةةةق فلسةةةطيني  علةةة  تواصةةةل مسةةةيرال العةةةودة نحةةةو الحةةةدود الفلسةةةطينية.
إسةةماعيل رضةةوا ، السةةبى، إ  ننةةاا توفةةق فلسةةطيني بةةين القةةوى الوطنيةةة واإلسةةالمية وكةةل م سسةةال 

ادرال الشةبابية والقطاعةال المختلفةة علة  ترتيةب لمسةيرال العةودة والتةي سةتكو  المجتمع المةدني والمبة
وصر ا رضةوا  لقةد  بةر ، بةم  الترتيبةال  باتجاو خط الةدنة يالحدود الشمالية الشرقية لقطاع ازةك.

بةةةذلك خبةةةر عةةةن منةةةع  جاريةةةة لةةةةذو المسةةةيرال وستسةةةتمر نةةةذو الفعاليةةةال تجةةةاو السةةةياك الحةةةدودي. نافيةةةاا 
 أوردتل الرحافة العبرية.المسيرال 

 24/2/2018 وكالة قدس برس،
 

 دعوة لترامب لتدشين سفارة واشنطن بالقدسه يوجّ  نتنياهو  .15
أفادل القنةاة الثانيةة اإلسةرائيلية، مسةاء السةبى، أ  رئةيس الحكومةة بنيةامين نتنيةانو : تحرير محمد وتد

ارة واشةةنطن فةةي القةةد  المحتلةةة، وجةةل دعةةوة للةةرئيس األمريكةةي دونالةةد ترامةةب للمشةةاركة فةةي تدشةةين سةةف
 وذلك عقب إعال  مس ول أمريكي نقل سةفارة بةالدو مةن تةل أبيةب للمدينةة المحتلةة فةي منترةف أ ةار/

ودعةةا نتنيةةانو ترامةةب للحضةةور  فتتةةاا السةةفارة األمريكيةةة فةةي  مةةايو القةةاد  بةةالتزامن مةةع ذكةةرى النكبةةة.
و لترامةةةةب علةةةة  مةةةةا وصةةةةفل بةةةةة القيادة وأعةةةةرح نتنيةةةةانو عةةةةن شةةةةكر  .14/5/2018القةةةةد  المحتلةةةةة، فةةةةي 

 والرداقة ، حيث وصف قرار الرئيس األمريكي بة الحد  التاريخي .
 24/2/2018 ،48عرب 

 
 إلى احتفال أكبر" الستقاللناالذكرى السبعين "ل قرار ترامب سيحوّ   :السفارة اإلسرائيلية في واشنطن .16

مةب بنقةل اائيلية في واشنطن إ   قرار الةرئيس تر قال بيا  أصدرتل السفارة اإلسر : كفاا ناو   - را  هللا
سةةفارة الو  ةةال المتحةةدة إلةة  القةةد  فةةي ذكةةرى يةةو  ا سةةتقالل القادمةةة سةةيحول الةةذكرى السةةبعين لةةةذا 

 اليو  إل  احتفال أكبر . 
 25/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن  
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 الشرطة اإلسرائيلية تطلب موعدًا لالستماع إلى نتنياهو في قضية فساد .17
ا  هللا: طلبةةى الشةةرطة اإلسةةرائيلية مةةن رئةةيس الةةونراء بنيةةامين نتنيةةانو موعةةداا قريبةةاا للتحقيةةق معةةل فةةي ر 

. وقالةى شةركة األخبةار 4000قضية الفساد، المتعلقة بملف شركة ا ترا ل  بيةزا  المعروفةة بملةف 
 .د  اإلسرائيلية إ  الشرطة اقترحى عدة مواعيد إل  ديوا  رئاسة الونراء دو  تلقي ر 

وتريد الشرطة ا ستماع إل  شةةادة نتنيةانو بشةكل أولةي، قبةل أ  تقةرر إذا مةا كةا  سيخضةع للتحقيةق 
 بم  التحقيق مع نتنيانو في نذا الملف سيتم للمرة األول . تحى طائلة التحذير. علماا 

 25/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لة التحذير في قضية الغواصاتنتنياهو إذا تّم التحقيق معه تحت طائ يرجح استقالة غباي .18
أ   ضةةةطر رئةةةيس الةةةونراء  ،أمةةةس ،آفةةةي ابةةةاي اإلسةةةرائيلي را  هللا: رجةةةح رئةةةيس المعسةةةكر الرةةةةيوني
التحقيةق معةل تحةى طائلةة التحةذير فةي قضةية الغواصةال. وقةال  بنيامين نتنيانو إلة  ا سةتقالة إذا تةم  

ةةةا، ممةةا سةةي دي إلةة  المةةس بةةممن الدولةةة. إ  تلطةةيخ نةةذو الرةةفقة بالفسةةاد قةةد  حةةدو باأللمةةا  إلةة  إلغائ
وأبدى اباي قلقل من نشةر معلومةال كاذبةة تةةدف إلة  داداةة ثقةة الجمةةور بسةلطة تطبيةق القةانو . 
مرجحةةاا أ  تتةةاا الفرصةةة  سةةتئناف التفةةاو  حةةول نةةذو الرةةفقة فقةةط إذا تةةول  شةةخ  آخةةر منرةةب 

 رئيس الونراء، بد ا من نتنيانو. 
 25/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 جنون مخطط االنقالب"" من رغمالعلى " الدولة"الحقيقة ستنتصر وسأواصل قيادة : نتنياهو .19

عل  رام محاو ل رئيس الونراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيانو التاانر بةالقوة : ناير مجلي - تل أبيب
و مةةن الملفةةال ضةةد  وعةةد  التةةمثر بةةالتطورال الدراميةةة فةةي التحقيقةةال معةةل بشةةبةال الفسةةاد وتةةراكم مزيةةد 

وتمكن الشرطة مةن تجنيةد  شةاند ملةك  فةي أحةد ملفةال التحقيةق األراعةة معةل، فةإ  مقةراين منةل أفشةوا 
بمنل بال في األ ا  األخيرة شةديد التةوتر والعرةبية. فالشةرطة تطالبةل بتخرةي  مةا  كفةي مةن الوقةى 

تالف الحكةومي  ضةعو  عليةل إلجراء جلسال تحقيق معل في األسبوعين القريبين، فيما رفاقل في ا ئة
شةةروطاا سياسةةية لمواصةةلة دعمةةل. أمةةا اإلعةةال  اإلسةةرائيلي فيواصةةل نشةةر تحقيقةةال تكشةةف مزيةةداا مةةن 
 الشبةال ضدو، في حين تقف المعارضة صفاا واحداا في مطالبتل با ستقالة من رئاسة الحكومة.

دة حةزح ليكةود وقةال لةةم إنةل وكا  نتنيانو قد جمع ررساء ا ئةتالف الحكةومي وكبةار المسةاعدين وقةا
و، فإ   الحقيقة ستنترر، وسمواصل قيادة الدولة . ووجل نقدو  عل  رام جنو  مخطط ا نقالح  ضد  
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إلةةة  قةةةادة أحةةةزاح ا ئةةةتالف الةةةذين يلتزمةةةو  الرةةةمى و  يةبةةةو  للةةةدفاع عنةةةل، محةةةذ راا مةةةن خطةةةورة نةةةذا 
 الرمى إناء ما سماو  م امرة إنةاء حكم اليمين .

 25/2/2018 ،وسط، لندنالشرق األ 
 

 أنه ليس في نية حزبه السماح بإسقاط الحكومة يؤكدبينيت  .21
خرك رئيس حزح المسةتوطنين يالبيةى اليةةوديك ونيةر التعلةيم نفتةالي بينيةى : ناير مجلي - تل أبيب

ليوضح في اإلعال  أنل ليس في نية حزال السماا بإسقاط الحكومةة. وقةال:  إننةي أجةد رئةيس الةونراء 
وظائفل كمةا ينبغةي. وأنةا أتمنة  لةل أ  يواصةل ذلةك ويخةرك نقيةاا مةن كةل السةياقال، فةي صةالحل  ي دي

وفي صالح دولة إسرائيل . وراا بينيى أبعد من ذلك ليقول:  لن أحل الحكومة حتة  لةو قةد مى  ئحةة 
 اتةا  يضد نتنيانوك .

 25/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيلـ"جديدة في مسيرة الفساد السلطوي ب فاقاً فتح آ 4000: ملف "يديعوت أحرونوت" .21
والةةةةال    -ذكةةةةرل صةةةةحيفة  يةةةةد عول أحرونةةةةول  العبريةةةةة، أ  التحقيةةةةق فةةةةي فضةةةةيحة  بيةةةةزا :الناصةةةةرة

 . إسةرائيل  ، أدى إل  فتح آفا  جديدة في مسيرة الفساد السلطوي في 4000المعروفة إعالمياا بة بملف 
تتعلةةق بطةةابع تعامةةل رئةةيس الةةونراء اإلسةةرائيلي  4000ي ملةةف وقالةةى الرةةحيفة إ  ا فةةا  الجديةةدة فةة
 بنيامين نتنيانو مع وسائل اإلعال .

 24/2/2018 وكالة قدس برس،
 

 األردن في سفيرها الجديدتعيين الحكومة اإلسرائيلية تصادق اليوم على  .22
تعيةةين  ترةةول الحكومةةة اإلسةةرائيلية فةةي جلسةةتةا األسةةبوعية، صةةباا األحةةد، علةة : تحريةةر محمةةد وتةةد
ا ، بعةد سةبعة أشةةر مةن مغةادرة السةفيرة السةابقة في العاصمة األردنيةة عم ة جديداا  أمير ويسبورد سفيراا 

 إثر الجريمة التي ارتكبةا حار  أمن السفارة وأسفرل عن مقتل مواطنين أردنيين.
 24/2/2018 ،48عرب 

 
 التي تزوده بالمياه "إسرائيل"مستقبل النظام األردني معلق بيد  :رئيس سلطة المياه اإلسرائيلية .23

ختار رئيس سلطة المياو اإلسرائيلية، ايورا شاحم، اعتماد لغةة التةديةد والوعيةد مةع : اتحرير محمد وتد
 األرد ، حين قال إ   مستقبل الناا  األردني معلق بيد إسرائيل التي تزودو بالمياو .
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ل ندوة  السبى الثقافي ، التي عقدل، وردل الترريحال والتةديدال المبطنة الرادرة عن شاحم، خال
السةةةبى، حيةةةث قةةةال إ   مسةةةتقبل الناةةةا  األردنةةةي واسةةةتقرار الحكةةةم الملكةةةي الحةةةالي فةةةي األرد  متعلةةةق 
بالمياو التي تزودنا إسرائيل لألرد  وأنل لةو  الميةاو اإلسةرائيلية فسةينةار الناةا  ننةاا وسةتدخل داعة  

ةديةةد والوعيةةد، إ  أ  رئةةيس سةةلطة الميةةاو، أفةةاد أ   إسةةرائيل اعتمةةادو لغةةة التمةةن رام اةةالو  إلةة  األرد  .
 ليسى معنية بحدو  ذلك السيناريو .
مةةا الةةذي سيحرةةل  :  لةةيس معروفةةاا إلةة  وضةةع الميةةاو فةةي اةةزة، قةةائالا  المسةةئول اإلسةةرائيلي تطةةر  أ ضةةاا 

محطةةة تحليةةة واةةين أ  ألمانيةةا مولةةى بنةةاء  بغةةزة، فةنةةاا مليةةوني إنسةةا  بحاجةةة للميةةاو ايةةر المتةةوفرة .
  إسةرائيل للمياو بغةزة بماليةين الةدو رال، ولكةن تبةين أ  تلةك المعةدال اسةتخدمى ألاةرا  أخةرى وأ  

أوقف بناء المحطة، مشيراا إل  تركيب سلطة المياو اإلسةرائيلية أجةةزة استشةعار علة  معةدال المحطةة 
 أين تستخد . إل لمعرفة 

 24/2/2018 ،48عرب 
 

 س يفوقون القادمين إليهااليهود الهاربون من القد .24
كشفى معطيال جديدة نشرتةا دائرة اإلحراء المركزية اإلسرائيلية عن ارتفاع : أسيل جندي -القد  

معد ل الةجرة الداخليةة لليةةود مةن القةد  إلة  مةد  أخةرى ألسةباح أمنيةة واقترةاد ة، ونةي معةد ل 
 الروا ة األيديولوجية اإلسرائيلية. تعتبرنا األوساط السياسية مقلقة ويجري نسفةا عكس ما تشتةيل

، مةنةم 2017-2016القد  خةالل العةا  اإلحرةائي األخيةر  يةود اا  17,654وفق المعطيال فقد اادر 
حتة   30من عمر  شخراا  11,154، في حين اادرنا عاماا  29و 15شاح تتراوا أعمارنم بين  6,500

من الشباح والشابال تتراوا أعمارنم  9,702 عاما، ومقابل نذو الةجرة وفد للقد  في المدة نفسةا 60
 .عاماا  46و 19بين 

ك الةةةذي 2016-2015نةةةذو المعطيةةةال سةةةجلى ارتفاعةةةا ملحوظةةةا مقارنةةةة مةةةع العةةةا  اإلحرةةةائي السةةةابق ي
وشةةابة  شةةاباا  7,320مقابةةل دخةةول  عامةةاا  46حتةة   19مةةن عمةةر  يةود ةةاا  13,640سةةجل خاللةةل مغةةادرة 
 للمدينة في المدة ذاتةا.

مةةن المعطيةةال التةةي نشةةرل قبةةل أ ةةا  أ  معاةةم مةةن  رةةل للعةةي  فةةي القةةد  نةةم مةةن اليةةةود ويسةةتدل 
ال بعيةةدة عةةن المدينةةة ومةةن مةةد  عمر المتشةةددين  الحريةةد م  الةةذين  ةةمتو  ألنةةداف أيديولوجيةةة مةةن مسةةت

مةمشة مثل نتيفول وايى شةيم ، حيةث انتقلةى المةرأة اليةود ةة منةذ منترةف التسةعينيال مةن ناريةة 
فكرة التمد  إل  نارية الخطر الةد مغرافي اسةتجابة للبةاحثين اإلسةرائيليين الةذين   يتوقفةو  التحديث و 

 عن الحديث عن الد مغرافية وأنمية حسمةا لرالح اليةود في المدينة المحتلة.
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وكا  لكل مةن مةد  أسةدود والعفولةة ويفنةي يمةد  داخةل الخةط األخضةرك الحرةة األكبةر فةي اسةتقبال 
ن مةةن القةةد  والةةذين رأوا فيةةةا مةةالذا آمنةةا مقارنةةة بالمدينةةة المحتلةةة التةةي ضةةاقى بةةةم اليةةةود المةةةاجري

 بسبب انعدا  األمن بةا وتناق  فر  العمل.
ونبطةى مدينةة القةةد  مةن الدرجةة الرابعةةة إلة  الثالثةة مةةن حيةث الخةدمال التراويةةة والتعليميةة والنفسةةية 

لطلبة بعد دوامةم المدرسي وتوفر لةم وجبة اذائية والطبية بعد إاال  الكثير من المراكز التي ت وي ا
ومساحة ترفيةية بعد إنجان واجباتةم المدرسية. وتعتبةر نةذو المراكةز مةن ماةانر الرفانيةة فةي المةد ، 

 ومع تقليرةا اادرل الكثير من العائالل اليةود ة القد .
رةاء لتجديةد مطالبةل للحكومةة واستغل رئيس بلد ة ا حتالل نير بركال المعطيال الجديدة لةدائرة اإلح

علة  مبلةس سةنوي  -باإلضةافة لمخررةاتةا السةنوية مةن الةونارال-برفع ميزانية البلد ة، التي تحرةل 
 مليو  دو رك. 50مليو  شيكل ينحو  170إضافي أقرو المجلس الوناري اإلسرائيلي المرغر بقيمة 

اإلحراء اإلسرائيلية تةتحف  علة  نشةر  ورام نشر المعطيال الجديدة حول الةجرة الداخلية، فإ  دائرة
 أي بيانال تتعلق بةجرة العائالل اليةود ة إل  خارك البالد، وتبق  نذو المعلومال طي الكتما .

 24/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 لطرد الالجئين األفارقة اآلالف يتظاهرون بتل أبيب رفضاً  .25
الالجئةين والنشةطاء فةي جمعيةال حقةو  اإلنسةا  تاةانرة ا  ف مةن اإلسةرائيليين و : تحرير محمد وتةد

لخطة الحكومة اإلسةرائيلية طةرد الالجئةين األفارقةة مةن الةبالد  مساء السبى، في مدينة تل أبيب رفضاا 
 .والذين  قدر عددنم بعشرال ا لف

 24/2/2018 ،48عرب 
 

 ومية بغزة: إضراب شامل يوم اإلثنين القادم في الوزارات والمؤسسات الحكالموظفيننقابة  .26
أعلنى نقابة الموظفين في القطاع العا  بغزة مساء يو  السبى، عن إضراح شامل في كافة : ازة

  الونارال والم سسال والدوائر الحكومية بما فيةا المدار  وذلك يو  اإلثنين القاد .
وقالى نقابة الموظفين في بيا  صحفي:  مع استمرار تجانل وتنكر حكومة الحمد هلل لحقو  

ومع مرور قرابة خمسة شةور عل  اتفا  المرالحة و  حل لملف  ،وعد  صرف رواتبةم، الموظفين
ونتيجة  ستمرار فر  العقواال بحق أبناء قطاع ازة ، ومع اند اد معاناة الموظفين ،الموظفين

وائر كافة، فإ  نقابة الموظفين في القطاع العا  تعلن اإلضراح الشامل في الونرال والم سسال والد
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ويتم إاال  الونارال والمدار   2018-2-26الحكومية بما فيةا المدار  وذلك يو  اإلثنين الموافق 
 في نذا اليو  تعبيرا عن احتجاك واضب كل موظفي القطاع العا  .

 24/2/2018، ون الينأفلسطين 
 

 من بيت لحم فلسطينياً  خاصة تختطف جريحاً  إسرائيليةقوة عسكرية  .27
ى قوة عسكرية اسرائيلية خاصة، فجر يو  السبى، شابا فلسطينيا، في مخيم اختطف: بيى لحم

ووفق ما ذكرتل مرادر   الدنيشة  لالجئين الفلسطينيين بمدينة بيى لحم، بعد أشةر من مالحقتل.
محلية، فإ  سيارة مدنية اقتحمى المخيم فجرا، ودانمى برورة مبااة منز ، تحرن بل الشاح أكر  

 عاماك، حيث قامى باختطافل. 23عمرا  األطرش ي
حباط عملية ا ختطاف، إ  أ  قوال كبيرة من جي  إوأضافى، أ  الشبا  الفلسطينيين حاولوا 

سناد للخاطفين، وتردل للشبا  باألعيرة المطاطية وقنابل الغان، حيث إا حتالل، شكلى درع 
 .أصيب عل  إثرنا شاح فلسطيني بعيار ناري، وصفى حالتل بالمتوسطة

 24/2/2018، قدس برس
 

 " تطالب االحتالل بتسليم جثمان الشهيد السراديحاألسرى "هيئة  .28
قدم ى نيئة ش و  األسرى والمحررين، يو  السبى، التماسا إل  النيابة العسكرية اإلسرائيلية، : را  هللا

ل البطن، لتسليم جثما   اسين السراد ح، الذي قتلل جنود ا حتالل بعد استةدافل برصاصة في أسف
وأوضح رئيس الةيئة، عيس  قراقع، في بيا  صحفي، أنل في حال  أطلقى عليل من مسافة صفر.

 مماطلة ا حتالل بالرد عل  ا لتما ، سيتم تقد م آخر للمحكمة العليا.
 24/2/2018، قدس برس

 
 "اً استفزازًا مهين"يرون في توقيت قرار الواليات المتحدة نقل سفارتها للقدس  المقدسيون  .29

قرأ فلسطينيو القد  المحتلة في توقيى تنفيذ  وعد ترامب  نقل السفارة : رويترن –القد  المحتلة 
األميركية من تل أبيب إل  مدينتةم، تحديداا في ذكرى  النكبة  الذي يتزامن مع قيا  دولة إسرائيل في 

وا إل  دول مجاورة في نذا ،  استفزاناا مةيناا  لشعب ُنج ر من أرضل وُأجبر عل  النز 1948أ ار  14
الرروف شوار أ  التوقيى  عني أ     قيمة  المقدسي عبد ورأى التاريخ، وعب روا عن اضبةم إناءو.

هللا  ألصحاح النكبة، و  قيمة للعرح في شكل عا  ، واصفاا األمر بالة  استفزان . فيما أكد محمد عبد
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أ   القد  عاصمة فلسطين األبد ة ، معتبراا أ   القرار األميركي ليس من صالحنا، إذ  جون خالل 
 سنة أو سنتين  طلعونا من بالدنا. نذا قرار صعب جداا للعرح .

 25/2/2018الحياة، لندن، 
 

 بالخليل وقوات االحتالل تقتحم الضفة الغربية  عسكري إلقاء زجاجة حارقة على موقع  .31
دانمى قوال ا حتالل عددا من المد  في أنحاء الضفة الغراية المحتلة، فيما استةدف : خليلال

شبا  فلسطينيو  في ساعة متمخرة من الليل الفائى موقعا عسكريا قرح بلدة سعير شمال شر  مدينة 
الرةيوني إ  الزجاجة اشتعلى قرح الموقع   مفزاا   ف وقال موقع  الخليل بزجاجل حارقة.

 عسكري بالخليل، مدعيا أ    أضرار وقعى في المكا  نتيجة ا نفجار.ال
وفي أعقاح ذلك، نربى قوال ا حتالل حاجزا عسكريا عل  دوار بيى عينو ، وشرعى بتفتي  

إل  ذلك، دانمى قوال ا حتالل عدة  السيارال ون قاف المواطنين وتفتيشةم ألكثر من ساعتين.
داخل عدد من المنانل حيث استمرل المدانمال حت  ساعال  أحياء في مدينة الخليل وفتشى

  الفجر.
من جانب آخر، اعتقلى قوال ا حتالل الرةيوني فجر األحد فتيين خالل مدانمال في مدينة 

 قلقيلية شمال الضفة الغراية واعتدل عل  عدد من المواطنين.
سابا، كما تمركزوا قرح ديوا  آل وقالى مرادر محلية لمراسلنا إ  جنود ا حتالل اقتحموا حي كفر 

 سويلم وشرعوا بمدانمال واعتقلوا فتيين نما: حامد محمد عدوا ، ومحمد أحمد عدوا .
 25/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن األرض: االحتالل يسّيس القضاء لشرعنة االستيطان للدفاعالمكتب الوطني  .31

ن األر  ومقاومة ا ستيطا ، أ  ونيرة القضاء اتةم تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع ع
اإلسرائيلي إيليى شكيد، تعمل عل  تسييس ما ُ سم  القضاء اإلسرائيلي  من أجل تسوية وشرعنة 

 المزيد من الب ر ا ستيطانية.
وجاء في التقرير، أ  الجةان القضائي في  إسرائيل  لم  عمل بمعزل عن ا عتبارال السياسية 

ي الكثير من المحطال، التي تترل بحياة الفلسطينيين والرراع الدائر عل  األر  بين اإلسرائيلية ف
 المستوطنين ومن خلفةم حكومة  إسرائيل  من جةة، والمواطنين الفلسطينيين من جةة أخرى.

جديد التطورال عل  نذا الرعيد، محاولة تسييس القضاء اإلسرائيلي  ليعمل بشكل سلس  من أجل 
المزيد من الب ر ا ستيطانية، التي أقامتةا حكومة ا حتالل عل  ررو  الجبال  تسوية وشرعنة
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والتالل في طول الضفة الغراية وعرضةا. ففي مقابلة مع القناة السابعة  اإلسرائيلية  كشفى ونيرة 
القضاء أيليى شاكيد عن جةود  إسرائيلية  كبيرة في مجال القضاء والقانو   لتسوية وشرعنة الب ر 

 ستيطانية في الضفة الغراية، وفي نذا اإلطار صادقى لجنة تعيين القضاة في  إسرائيل ، التي ا
تترأسةا شاكيد، عل  تعيين باحيا ناندبيرغ قاضية في المحكمة المركزية بالقد  المحتلة، بعد أ  
متين كانى تشغل منرب رئيسة لجنة تبيي  الب ر ا ستيطانية، التي قادل حملتين قضائيتين داع

للمستوطنين، خالفتا تعليمال ونارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة ومواقفةما، واعد ذلك تم 
 تعيينةا في النيابة العامة. 

 25/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 بتأمين فرص عمل تطالبنقابات غزة  .32
طالة والفقر ون جاد طالبى األطر العمالية في قطاع ازة حكومة الوفا  الوطني بحل أنمال الب: ازة

فر  عمل للعاطلين من العمل منذ سنوال طويلة، في وقى  طاول الحرار اإلسرائيلي المشدد 
والعقواال الفلسطينية نواحي الحياة المختلفة. وشكى األطر النقابية من أ  أنمال القطاع المزمنة، 

ى حكومة ال وفا  الوطني عل  وضع أدل إل  مزيد من المعاناة والتدنور في حياة العمال، وحض 
قضا ا ن  ء ومشكالتةم عل  رأ  جدول أعمالةا وسلم أولوياتةا، لمواجةة تداعيال الفقر والبطالة 
التي بلغى معد ل اير مسبوقة، ووضعى ا قتراد الفلسطيني عل  شفا ا نةيار. واعتبرل األطر 

الية تعي  بين مطرقة ا نقسا  النقابية خالل وقفة احتجاجية في مدينة ازة أمس، أ  الحركة العم
وسندا  الوضع ا قترادي وا جتماعي الرعب، مطالبة بمنح العمال حقوقةم. ودعى إل  ضرورة 
إ جاد آليال مناسبة للتشغيل وخلق فر  عمل لمئال آ ف الشباح والخريجين، وتوفير ُسبل الحياة 

 تداءال إسرائيلية.الكريمة للعمال وأسرنم لضما  تعزيز صمودنم في مواجةة أي اع
 25/2/2018الحياة، لندن، 

 
 مجهولون ألقوا قنبلة صوتية في مخيم الرشيدية جنوب لبنان  .33

ألق  مجةولو  عند العاشرة من مساء اليو  قنبلة صوتية، في شارع :  الوكالة الوطنية لإلعال  
 الجامع داخل مخيم الرشيد ة جنواي مدينة صور. 

 24/2/2018النهار، بيروت، 
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 للمكفوفين بالقدس يواجه خطر اإلغالق السالممركز  .34
انطلق ببلدة شعفاط في القد  مركز السال  للمكفوفين ليكو  نافذة أمل لةذو الفئة من  1982في عا  
اجال الخاصة، لكنل اليو   عاني خطر اإلاال  بسبب تراكم الديو  عليل، ونو ما يةدد يذوي ا حت

د سمبر/كانو  األول  15المركز ليد ا منرور إنةا أسستل في  وتقول م سسة نزيالتل المكفوفال.
استجابة لحاجة ماسة لمستةا كونةا ضريرة أ ضا، موضحة أنةا سعى إل  توفير احتياجال  1982

ألف  61وأضافى أنةا تتكلف نحو  المركز طوال نذو المدة، لكنةا اليو  تقف أما  معضلة حقيقية.
معية، لكنةا تقف عاجزة عن سدادنا، مما دفعةا للتفكير جد ا في دو ر سنويا بدل أجرة مباني الج

وناشدل المعلمة في المركز سميرة علقم أنل الخير الوقوف إل  جانب المركز ليعود  إاال  المركز.
 كما كا  وأفضل.

 24/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
  

 وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة .35
قرر أ   رل من جديد، اليو  ياألحدك، وفد أمني من جةان المخابرال المررية إل  ازة: من الم

قطاع ازة لمتابعة تطبيق ملفال المرالحة، التي تشةد تعثراا كبيراا في تنفيذ ما تم ا تفا  عليل بين 
 حركتي فتح وحما  بالقانرة في شةر أكتوار يتشرين األولك من العا  الماضي.

، فإنل كا  من المفتر  أ   رل الوفد المرري إل   الشر  األوسط عة تحدثى لةووفقاا لمرادر مطل
قطاع ازة منذ نحو أسبوعين، إ  أ  بع  الاروف السياسية والميدانية عل  الجانبين الفلسطيني 
والمرري حالى دو  ذلك. فيما ُيتوقع أ  يتبع وصول الوفد المرري، وصول وفد من اللجنة 

، كا  مقرراا أ   رل أ ضاا إل  القطاع منذ أسبوعين. وستمتي نيارة الوفد األمني المركزية لحركة فتح
المرري تزامناا مع وجود وفد من حركة حما ،  ضم الغالبية العام  من أعضاء المكتب السياسي 
للحركة، والذين يواصلو  عقد لقاءال مع المس ولين المرريين، واجتماعال داخلية لبحث عدد من 

 لتنايمية، وكذلك بع  القضا ا السياسية الفلسطينية.القضا ا ا
 25/2/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 السلع إلى قطع غزةبإدخال تسمح  المصريةالسلطات  .36

سمحى السلطال المررية، مساء أمس، بإدخال عشرال الشاحنال، التي تحمل الوقود لرالح 
سجائر والسمك والحديد، وايرنا من محطة الكةرااء، إل  جانب كميال من الخضار والفواكل وال

البضائع، وذلك ألول مرة منذ سنوال طويلة. ويمتي ذلك في وقى تجري فيل السلطال المررية 
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أعمال توسعة كبيرة داخل الجانب المرري من معبر رفح، إل  جانب أعمال مماثلة من الجانب 
ترة المقبلة، وسط حديث عن الفلسطيني، فيما يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل أكبر خالل الف

 تسةيالل مررية منتارة بعد التوافق مع وفد حركة حما .
 25/2/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 بذلك ولن نقبل ..العمادي: "دول الحصار" تضغط على قطر لوقف دعم غزة .37

 قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع ازة محمد العمادي يو  السبى: خةةا  صفا -ازة 
إ   دول الحرار  تضغط عل  قطر لوقف دعم ازة، لكنل أكد أ  الدوحة  لديةا واجب إنساني مةم 

 لن تتخل  عنل  أل  المواطن بغزة مالو  ويستحق األكثر .
وشدد العمادي، خالل حوار صحفي مع مراسل وكالة  صفا  وصحفيين آخرين بمقر إقامتل في مدينة 

 مستمر  إلنقاذ الوضع اإلنساني المتدنور.ازة، عل  أ  دعم بالدو لقطاع ازة 
وأضاف أ   الوضع كارثي في ازة مما استدع  من دولة قطر تقد م منحة إااثية، وفور وصول 
ا مرض  الكل   فالمنحة وصلى في موعدنا  األدوية للقطاع أنقذل حياة مواطنين، وخروصا

 المناسب .
ا  ،  حيث   يوجد جةة يذنب إليةا وأوضح أ  الوضع اإلنساني في ازة عل   شفا انةيار ت

 المواطن.. نناا حكومة لم تستلم مةامةا، وننا حكومة سل مى، والمواطن وحدو من يدفع الثمن .
 قلنا  اقم الوضع اإلنساني بغزة، مضيفاا وحم ل العمادي ا حتالل اإلسرائيلي المس ولية المباشرة عن تف

د حل لذلك.. لد كم المفتاا وأنتم السجانو ، كما أ  إلسرائيل إ  الوضع بغزة    حتمل،  جب إ جا
 نناا لو  عل  السلطة الفلسطينية ولو  عل  مرر التي   تفتح معبر رفح .

وحول عالقة قطر مع حكومة التوافق الوطني، أشار إل  أ  العالقة ممتانة،  فتاا إل  أ  رئيس 
دوية في ازة، ومن المقرر أ  يرسل الحكومة رامي الحمد هللا استجاح لطلب قطر بشم  نق  األ

وشدد العمادي أ  المرالحة  ونير الرحة جواد عواد شحنال من األدوية خالل اليومين القادمين.
و  بل.  الوطنية ني السبيل الوحيد إلنقاذ أنل ازة من الوضع الممساوي الذي  مر 
ة، مشيراا إل  أنل اجتمع وأوضح العمادي أ  اإلجراءال المفروضة عل  قطاع ازة   تخد  المرالح

مع الرئيس محمود عبا  سابقاا وقال لل:  أنى رئيس الشعب الفلسطيني بالكامل.. قد   شيئاا ألبنائك، 
 واترا الساسة جانباا و  تعطي حما  أو ايرنا شيء  قد  شيئاا لشعبك .

و  إسرائيل معنية  واستبعد العمادي اند ع عدوا  جديد عل  ازة، قائالا  لدي  معلومال..   حما 
 باند ع حرح، ونما أكدوا لي ذلك بكل قوة  ولكن الحروح قد ُتفر  .
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واستةجن العم ادي  الفبركال اإلعالمية  بشم  ما حد  في مشف  الشفاء بمدينة ازة  قائالا: 
 نتعر  لمحاراة شرسة.  فبركو  األخبار بشكل كامل. لم يةاجمني أحد بالمشف   بل نو شيء 

 الكل محتاك، ويرو  قطر ني العنوا  أو األ  الحنو  .طبيعي. 
 24/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 لقدس سيقضي على آمال السالمإلى ا السفارة األمريكيةتركيا: نقل  .38

تركيا أ  قرار الو  ال المتحدة نقل سفارتةا من تل أبيب إل  القد  المحتلة  مقلق للغا ة ،  رأل
يو  السبى، إ  تركيا وقالى ونارة الخارجية التركية  ن بة القضاء  عل  آمال السال .متةمة واشنط

 ستواصل مع أكثرية المجموعة الدولية، الدفاع عن الحقو  المشروعة للفلسطينيين.
وذكرل في بيانةا أ  نذا القرار   اةر إصرار اإلدارة األمريكية عل  القضاء عل  الاروف الم اتية 

 الل ا ستخفاف بالقانو  الدولي وقرارال مجلس األمن الدولي المتعلقة بالقد .للسال ، من خ
 24/2/2018، ون الينأفلسطين 

 
 " يوم اإلثنينالقدس"ملف واالتحاد األوروبي يبحثان  "السداسية العربية" .39
تحاد  جتمع ونراء خارجية اللجنة السداسية العراية المعنية بالقد  مع ونراء خارجية ا : وكا لال

األورواي، اداا ا ثنين، في مقر مفوضية ا تحاد األورواي ببروكسل. وقال المستشار أحمد أبو نيد، 
المتحد  الرسم باسم ونارة الخارجية المررية، إ  اجتماع ونراء خارجية اللجنة السداسية العراية 

ور مع األطراف الدولية   متي استكما ا للجةود والتحركال التي تضطلع بةا اللجنة  للتواصل والتشا
للتعامل مع تداعيال القرار األمريكي الخا  بالقد ، وتمثيرو عل  مستقبل عملية السال ، واحث 

 ، والحفاظ عل  المرجعيال الخاصة بعملية السال . اإلسرائيلية  -سبل إحياء المفاوضال الفلسطينية 
 25/2/2018، الشارقة، الخليج

 
 السفارة األمريكية إلى القدس نقل قرار يستنكر  أبو الغيط .41

استنكر أحمد أبو الغيط، األمين العا  لجامعة الدول العراية، بمشد  : سوسن أبو حسين -القانرة 
العبارال، إعال  ونارة الخارجية األميركية اعتزا  الو  ال المتحدة نقل سفارتةا من تل أبيب إل  مدينة 

 .1948ُمقبل، تزامناا مع ذكرى النكبة الفلسطينية في القد  المحتلة بحلول منترف مايو يأ ارك ال
وأكد الونير مفو  محمود عفيفي، المتحد  الرسمي باسم األمين العا ، أ  أبو الغيط  عتبر أ  

قرار اإلدارة األميركية ُ مثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل ا ستفزان والقرارال الخاطئة المستمر  
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ماضي، والذي يوشك أ   قضي عل  آخر أمل  في سال  وتعا   بين منذ د سمبر يكانو  األولك ال
، ُمضيفاا أ  القرار األميركي بنقل السفارة في ذال تاريخ النكبة  كشف عن  الفلسطينيين واإلسرائيليين

انحيان كامل إل  الطرف اإلسرائيلي، واياح أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الرراع القائم في 
عاماا، األمر الذي ُ فقد الطرف األميركي فعلياا األنلية المطلواة لرعا ة  70يد عل  المنطقة منذ ما يز 

 عملية سلمية ُتفضي إل  حل عادل ودائم للنزاع.
 25/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 القدس في افتتاح ورشة فكرية بالمغرب .41

اصمة المغراية الرااط بورقة كا   فتا افتتاا ورشة  القضية الفلسطينية في اإلعال  العراي  في الع
وأقامى النقابة الوطنية للرحافة المغراية الورشة تحى رعا ة رئيس  عن القد  في اإلعال  التونسي.

الونراء المغراي سعد الدين العثماني واالتعاو  مع منتدى فلسطين لإلعال  وا ترال يتواصلك، 
 س عشرة ورقة بحثية.وذلك عل  مدى يومين تخللتةما أراع جلسال تعر  فيةا خم

وفي افتتاا الندوة أمس قال مقد  ورقة القد  الم رخ التونسي عبد اللطيف الحناشي إ  كو  القد  
المفتاا األول والبدا ة للورشة نو  المدخل الرحيح ألي عمل إعالمي أو أي ورشة عمل أو حت  

 أي نشاط عراي أو إسالمي أو عالمي أو إنساني .
ة لعقد مثل نذو الورشة، قال رئيس النقابة الوطنية للرحافة المغراية عبد هللا وعن األنداف الرئيسي

البقالي في المغرح إ  الاروف الدقيقة التي  مر بةا العالم العراي  تدعونا للتفكير مليا في األسباح 
التي دفعى بالقضية الفلسطينية إل  الوراء إعالميا، وكذلك موجة محاولة التطبيع مع الكيا  

رةيوني جعلى من مس ولية الجميع التحرا لتقد م القضية الفلسطينية إل  األما  من جديد ألنةا ال
أ  القضا ا العراية وألنل    مكن للجسد اإلعالمي العراي تقبل فيرو  التطبيع الذي  حاول أ  

  خترقل في كل لحاة .
 24/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
  ماكن سياحيةأستخدامهم طائرة بدون طيار لتصوير إسرائيليين ال ثالثةالهند تحتجز  .42

يو  السبى،  ستخدامةم طائرة صغيرة بدو  طيار لةند ة ثالثة سياا إسرائيليين، اعتقلى السلطال ا
واعُتقل السياا الثالثة في و  ة راجاستا ، في شمال اراي الةند،  في تروير األماكن السياحية.

وذكرل الرحيفة أ  القنرل  يد عول أحرونول العبرية.رحيفة أفاد الموقع اإللكتروني ل حسبما
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إطال  سراحةم في  اإلسرائيلي في نيودلةي إيلي سنيح تدخل وتحد  مع قائد الشرطة المحلية وتم  
 النةا ة.

 24/2/2018، القدس، القدس

 
 وال تموت فلسطين الرؤساءيموت  .43

 فايز أبو شمالة د.
الجذور، فقد عجز كل ررساء أمريكا عن تحقيق الحل، وأل  أل  الرراع العراي اإلسرائيلي عميق 

الرراع العراي اإلسرائيلي عميق الجذور، فإ  ما  اةر عل  سطح المفاوضال   يناق  إ  مشاند 
سيطرة العدو اإلسرائيلي عل  األر  العراية بالقوة العسكرية، في الوقى الذي يتجانل عمق الرراع 

كرة العقائد ة، فكرة العودة اليةود ة إل  أر  األجداد، متجانلين أجداد اإليديولوجي، القائم عل  الف
 العرح الذين عمروا المكا  وسكنوو آ ف السنين.

فكرة العودة إل  أر  الميعاد كما يزعم أحباء صةيو ، رفضةا العرح كافة من البدا ة، رام الم امرة 
احل بعيدة عن اللحاة الراننة، ونم ورام الخيانة ورام الضعف، فشدوا رحال المقاومة إل  مر 

ينارو  إل  الرراع عل  أر  فلسطين من منطلق الوجود أو عد  الوجود في المنطقة، ونذا ما 
 مارسل الرةاينة عل  أر  الواقع عملياا، ونم  فرضو  وجوداا يةود اا عسكرياا واقتراد اا وعلمياا 

 قويضل.وتكنولوجياا يتناق  مع الوجود العراي، ويحر  عل  ت
وأل  الشعب العراي الفلسطيني يرف  أ  يذوح أو  غيب، ويرف  التخلي عن حقوقل التاريخية بكل 
أرضل فلسطين رام بط  الرةاينة، كا    بد للرئيس األمريكي ترامب أ   رطد  بةذو الحقيقة، 

مريكية، وأكثر وأ   علن أ  الرراع العراي اإلسرائيلي أكثر تعقيداا مما نعم حين تول  الرئاسة األ
تعقيداا مما نين لل مستشاروو اليةود، وأونموو بقدراتةم الخارقة عل  استثمار حالة الضعف والةوا  
العراي لحل نذا الرراع، وناال  نذا الملف المفتوا من عشرال السنين، ليكتشف اليو  الخدعة، 

 ويرحو عل  واقع أعقد مما اطلع عليل من خالل التقارير.
 س األمريكي ترامب بتعقيدال الرراع تشير إل  احتمالين:اعتراف الرئي

السعي األمريكي لمعاندة الواقع، وتشجيع العدو اإلسرائيلي عل  فر  حقائق جديدة من خالل  -1
تشريع ا ستيطا  والسيطرة عل  مفار  الروا العراية، واطرسة ا قتراد الرةيوني في كافة 

يكا، اير مضمو  النتائج، ونو مرشح للمفاجآل السياسية، المجا ل، ونذا ا حتمال المكلف ألمر 
ولمزيد من التراعد العميق للعنف، رام ما يبدو عل  سطح اللحاة من عالقال دبلوماسية مع 

 بع  الدول العراية، وتنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية.
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تطبيقةا عل   اعتراف أمريكي ضمني بفشل صفقة القر  قبل أ  تطرا، وا عتراف باستحالة -2
أر  الواقع، لذلك قرر ترامب أ  ينقل السفارة األمريكية من تل أبيب إل  القد ، مستخفاا بردة فعل 

 الجمانير العراية، ومستبقاا أي رف  فلسطيني أو عراي للخطة.
إ  كشف الرئيس األمريكي عن نيتل عقد أكثر الرفقال إشكا ا    عني الرابة بالنجاا، و   عني 

الجاد عل  إنجاا الرفقة، ونذا ما مةد لل ترامب حين اعترف بم  القضية الفلسطينية ني  العمل
األكثر تعقيداا في العالم، نذو الحقيقة التي أدركةا ترامب ونو  سمع ويبرر فعل الماليين من 
 أصحاح األر  العراية الذين طردوا من د ارنم، وما نالوا  جئين فلسطينيين ينتارو  ساعة الرفر

 للزحف عائدين إل  د ارنم التي صار اسمةا دولة  إسرائيل .
لقد وضع ترامب حرف الشرط إذا، حين تحد  عن صةرو كوشنير، فقال: إ  كوشنير  قع في قلب 
المحادثال، ويعد خبيراا   ناير لل في عقد الرفقال، ونذا نجح سيكو  ذلك إنجاناا نائالا، وأمراا بالس 

 ا.األنمية بالنسبة لبالدن
ولكن الواقع يرد عل  ترامب، ويقول لل: لن ينجح كوشنير في فر  حلول ترفية للقضية 
الفلسطينية، ألنل يةودي أمريكي ترعرع في مستوطنة يةود ة ااصبة لألر  العراية، و  يرى نذا 

 اليةودي بالعرح قيمة إنسانية أو حضارية أو تاريخية، ونذا مراط الفر  للفشل.
 24/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 فساد تطيح بالصورة الرمزية لدولة االحتالل ملفاتنتنياهو..  .44

 عالء الريماوي 
حاول ا حتالل منذ نشمتل في األر  الفلسطينية تقد م صورة نمطية عن حكمل، تتعلق بالم سسية 
الحاكمة والرقابة التي وفرل شكال من أشكال نقاء الحكم مما انعكس عل  الترور الذنني للعرح 

 ن الكيا .ع
في قضية فساد نتنيانو ظةرل اختالفال جونرية في تعامل ا حتالل وسلوكل في الملفال المماثلة 
السابقة كملف رئيس ونراء ا حتالل ايةود أولمرل المتعلقة بالرشوة، أو رئيس الكيا  كاتساف 

ن حيث ا تةامال المتعلقة با اتراح، سواء من حيث التعقيدال التي تتداخل فيةا قضية نتنيانو م
التي تحولى إل  مناومة مترابطة من أشكال الفساد، طالى نوجتل، واألسرة، وعدداا من مستشاريل، 
وشركال ورجال أعمال، وم سسال إعال ، ومناومة سياسية تخش  عل  نفسةا في حال سقوط 

 وجود ا. بنتنيانونتنيانو، وائتالف حكومي يرتبط 
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حركة المجتمع الرةيوني وا نقسا  الحاد حول أنمية استقالة نتنيانو  الواقع الفاسد أدى إل  تشوو في
 الذي ظةر منل استغالل النفوذ وتعيينال في سلم الدولة والقضاء تةدف لحمايتل.

نذا التشوو لم  اةر في المجتمع وحدو إنما طال الم سسة السياسية واألحزاح كما أسلفنا، إذ ظةر 
الماضي بتوجيل اتةا  واضح لنتنيانو بالرشوة وخيانة األمانة العامة  جليا، بعد قيا  الشرطة األسبوع

ك المتعلق بتقد م رشوة بشم  حرول األخير عل  ندا ا من رجال أعمال 1000وا حتيال في يالملف 
يد عول  ك الذي  شتبل نتنيانو فيل بتقد م عرضا لناشر صحيفة 2000تقارح مليو  شيكل، ويالملف 

مقابل الحرول عل  تغطية إ جابية    سرائيل نيو  ونيس، بعرقلة تونيع صحيفة ، أرنو  م أحرونول
ك 4000في صحيفة يد عول واسعة ا نتشار، عدا ملفال فساد منزلية تتعلق بزوجتل، وأخيرا ملف ي

وشةادة القاضية ارستل التي أكدل في افادتةا تلقي عر  من المستشار اإلعالمي إيلي كمير، 
منرب المستشارة القضائية للحكومة إذا التزمى بإاال  الملف ضد نوجة رئيس تضمن تعيينةا في 
 الحكومة سارة.

صحيفة نآرتس أشارل إل  النحس المتسارع الذي أصاح نتنيانو، والذي باتى معل تفتح عليل 
 ملفال لم  كن مستعدا لةا بعد اطمئنا  ا فالل من العقاح.

مع قضا ا الفساد  تعاطيلتواجل الكيا  في بنيتل، وشكل  ا طمئنا  من عدمل لم  عد المشكلة التي
 . نل ظل ا حتالل  ملك م سسة مةنية فيل، إنما النقاش الدائم ا   نو 

اإلجابة كانى في مناقشة الرحف العبرية ومنرال اإلعال  والتي  مكن تلخيرةا في جملة نقاط 
 أنمةا:

نيانو إ  أ  األخير ظل في ذنن الجمةور أو : عل  الرام من الشبةال القوية التي طالى نت
 الرةيوني الملك الذي    مكن للسياسة ا سرائيلية ا ستغناء عنل.

ثانيا: ضعف الثقة في الم سسة وقناعة الجمةور الرةيوني أ  الشرطة فاسدة، وأ  الشرقي روني 
 الشيخ قائد الشرطة تحركل أجندال في اتةا  نتنيانو.

ي الم سسة يالشرطة، الجي ، ا نحالل األخالقي، وعبث رأ  المال، وضوا ثالثا: ضخامة الفساد ف
 الفساد في المجالس المحليةك خلق مجتمع  قبل السياسي الفاسد.

رابعا: افال  الم سسة الرةيونية من الرمون، إذ تشير الساحة الرةيونية إل  خفول نجم العسكر 
ألمر الذي وضع المجتمع الرةيوني أما  التخوف وعقم الحالة السياسية من تقد م بديل نتنيانو، ا

 من القاد ، وصعواة الثقة بالربية كما قال  علو  عن ونراء الكبينى في حرح ازة.
عل  ازة أورثى المجتمع الرةيوني أ  صما  األما  الوحيد  2014خامسا: صدمة حرح عا  

 ال األخرى.القياد لألحزاحنتنيانو برام كل فسادو، لمشاندة السلوا السياسي 
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سادسا: ا نقسا  بين فئال المجتمع الرةيوني  إذ يرى الغراي والتيار اليميني أ  بدائل الحكم 
 صعبة في ظل اياح نتنيانو.

نذو المناقشة تعبر عن المجتمع، والم سسة، والدولة، لكن في المقابل تدحرك الملفال بال يثقل عل  
يبرما ، نفتالي بنى، األحزاح الدينية التمسك بنتيانو الساحة السياسية في الكيا ، برام ترريحال ل

 ا ئتالف الحاكم.
وعليل بال واضحا أ  التطور األخير في الملف القضائي لنتنيانو، عقد موقفل، وناد من فر  انةاء 

 مواصلتل الحكم لدورة قادمة.
الرةيونية واتساعل،  إ  إ  المةم في قراءة المشةد الرةيوني، نو علنية الفساد وقبولل في الم سسة

وقبول المجتمع لل، وتعاطيل مع أشكالل، وقبول حكمل، مما  شكل تطورا مةما عل  صعيد ضعف 
 ا حتالل وتراجع مكانتل.

ونذا  عد التطور األنم خالل السنوال العشر الماضية، مضافا إل  ضعف الرمزية التي قادل 
لكيا  اتخاذ خطوال مريرية، تتعلق بالحروح ا حتالل، األمر الذي من شمنل ا نعكا  عل  قدرة ا

 الكبيرة، أو ا تفاقال الواسعة.
ما ي كد ا  قضية نتنيانو، وتعاطي ا عال  معةا، وحركة المجتمع، ترلح مادة انية لدراسة 

 التحو ل التي سيكو  عليةا ا حتالل خالل السنوال العشر القادمة.
 24/2/2018، السبيل، عّمان

 
 سرائيلياال والغازمصر  .45

  وليد خدوري 
  ديليك ومجموعة   نوال إنرجي المررية الخاصة مع شركة   دولفينو  نولدينس اتفقى شركة 

بليو   64اإلسرائيليين، عل  أ  تستورد   لفيتا  و  تامار الشريكتين في عمليال اإلنتاك في حقلي 
التي تور د   دولفينو  دل بليو  دو ر. وقا 15متر مكعب من الغان عل  مدى عشر سنوال، بقيمة 

الغان الطبيعي إل  مستةلكين صناعيين وتجار كبار في مرر، المحادثال مع الشركال العاملة منذ 
لى القواعد التنايمية األسبوع الماضي، للسماا للقطاع  عامين تقريباا. وكانى السلطال المررية عد 

 الخا  باستيراد الغان.
اتيجية واقتراد ة في الوقى ذاتل. فةو يزود الشركال العاملة في وينطوي ا تفا  عل  أنمية جيوستر 

التي ت نلةا لتطوير   البيع والشراء الحقول اإلسرائيلية بالضمانال المالية الالنمة، من خالل عقود 
الحقول. وتشكل العقود اإلقليمية نذو يأو ا مع شركة الكةرااء األردنية وا   شركة دولفينو  
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ة ملحة للشركال النفطية العاملة في إسرائيل للحرول عل  القرو  من المرريةك، ضرور 
بليو  دو ر، وفي حقل  12الضخم نحو   لفيتا  المرارف الدولية. إذ تبلس كلفة التطوير في حقل 

 باليين. 6نحو   تامار 
الحقول في وتمثل عقود البيع والشراء أ ضاا، الوسيلة األساسية للحرول عل  األموال الالنمة لتطوير 

ظل عد  توافر أي عقود أخرى حت  ا   يباستثناء واحد مع شركة الكةرااء اإلسرائيلية لتزويد 
السو  المحليةك، خروصاا في األسوا  األورواية. فةذو العقود توف ر الضمانال المالية الالنمة 

 لالستدانة.
ير الغان اإلسرائيلي لمعاندال وتتمثل األنمية الجيوستراتيجية أ ضاا، في الدعم الذي ي م نل ترد

السال  مع الدول العراية المعنية، ويوث ق العالقال في ما بينةا، ويجعل الدولة المستوِردة معتمدة عل  
كية ياستيراد سلعة استراتيجية من إسرائيل. ونذا ما سعى إل  تحقيقل بالضبط الديبلوماسية األمر 

إل  نذو ا تفاقال: توفير دعم مادي لمعاندال  خالل السنوال الماضية، ببذل محاو ل للتوصل
 السال  من خالل اتفاقال اقتراد ة مةمة واعيدة المدى.
ونةا ة  2020في النرف الثاني من عا    تامار واموجب الرفقة، ُيتوقع بدء التردير من حقل 

خلية. فيما ، وذلك لتزويد السو  الدا2013. وكا  بدأ اإلنتاك من الحقل في نيسا  يابريلك 2021
 .2019نةا ة عا    لفيتا  سيبدأ اإلنتاك من حقل 

الس ال الذي ُ طرا ننا، لماذا ُتستورد نذو اإلمدادال من الغان من إسرائيل، في وقى بدأ اإلنتاك من 
البالغة   ظةر العمال  في كانو  األول يد سمبرك الماضي؟ من المعروف، أ    ظةر حقل 

د  مكعبة تكفي لتممين الطلب المرري الداخلي لعشر سنوال عل  تريليو  ق 30احتياطاتل نحو 
بليو  قد  مكعبة يومياا ولمدة  2.9ك، إذ ُيرجح أ   رل معدل إنتاجل إل  نحو 2027األقل يحت  عا  

 عاماا. 15
وتشكل مرر مع تركيا، أكبر سوقين  ستةالا الغان في شر  المتوسط، وتحتاك مرر وفي شكل 

ةا المحلية المتنامية بإمدادال اان جديدة سنوياا، كي تتناسب مع ارتفاع ملح إل  تزويد سوق
مليو  نسمة. كما  100ا ستةالا بسبب الزيادة السريعة في عدد السكا ، الذي وصل إل  حوال  

في المئة من محطال الكةرااء، إضافة إل  مرانع  85تحتاك مرر إل  الغان الذي  غذي نحو 
 والرلب واإلسمنى. البتروكيماويال والحديد
في المئة في  20في المئة من الغان الطبيعي المرري في توليد الكةرااء،  70وُيستةلك أكثر من 

الرناعال الثقيلة والمتوسطة، والنسبة المتبقية في المنانل والمحال التجارية. و  تشكل صادرال 
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عل  الغان المرري  الغان المسيل أو عبر األنابيب سوى نسبة ضئيلة جداا من حجم الطلب
 في المئة. 5اإلجمالي، اذ تقدر بنحو 

والالفى أ  المركز اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومقرو القانرة، كا  قرر أخيراا أ  تدفع مرر 
اإلسرائيلية المنشم، لعد    اان شر  المتوسط بليو  دو ر، نائداا الفوائد لشركة  1.033تعويضاا قيمتل 
تةا للشركة واتفاقةا لتزويد إسرائيل بالغان الطبيعي عبر الشركة، التي كانى تنقل الغان إ فائةا بتعةدا

، نتيجة التفجير المتكرر 2012المرري من العري  إل  عسقال . وكا  توقف الغان عن العمل عا  
 لمحطة الضخ التابعة للخط في العري .

دا  خط األنابيب نذا، لتردير الغان من وُيذكر أ  من بين الخيارال المتوافرة لنقل الغان، استخ
 خاللل بعدما كا  ُ ستعمل سابقاا لتردير الغان المرري إل  إسرائيل.

ويشكل توقف صادرال الغان المررية عبئاا مالياا عل  الدولة، إذ عل  رام الكميال الضئيلة لةذو 
فاقال مع الشركال، ما اإلمدادال، إ  أ  التوقف عن تزويدنا في شكل مفاجئ،  شك ل خرقاا لالت

ينتج منل ارامال مالية باناة الثمن عل  مرر. لذا  مكن أ  تستورد مرر الغان من جةال أخرى 
اير إسرائيلية، كما حد  بالفعل في منترف نذا العقد. لكن اتضح وجود ضغوط خارجية قوية 

 رائيل.كية، وتم الترريح عنةا علناا، تدفع لمرلحة ا ستيراد من إسيوتحديداا أمر 
وأعلنى مرادر مررية أ  الغان المستورد من إسرائيل سيخد  أحد مرانع تسييل الغان، ويوجد 
مرنعا  للتسييل عل  ساحل البحر األبي  المتوسط وذلك في كل من ادكو ودمياط. وُيتوقع أ  

المرنع لتزويد  - حقاا  -تزود نذو اإلمدادال واحداا فقط من نذين المرنعين، ما  عني وجود إمكا 
 الثاني، إما من جانب إسرائيل أو مردر آخر مثل قبر .

رويال دات   وتجرى محادثال بين الشركال في إسرائيل  ستكمال صفقة طويلة األجل، مع شركة 
يبي جيك،   بريت  اان كانى اشترل أخيراا شركة   شل  ستيراد الغان أ ضاا. وُيذكر أ    شل –

 ن في مرر.التي تدير مرنعاا لتسييل الغا
وفي الوقى ذاتل، لم تعلن الشركال اإلسرائيلية أو المررية عن سعر الغان الذي تم شرارو، باستثناء 

بليو  دو ر عل  مدى عشر سنوال. كما أ  شركة الكةرااء  15أ  ثمن العقد اإلجمالي نو 
ية بريطانية، و  دو رال لكل مليو  وحدة حرار  6بقيمة   تامار اإلسرائيلية تشتري الغان من حقل 

يتوقع أ  ُيباع الغان بمقل من نذا السعر لمرر. إذ يتوجب عل  الشركال التي تملك مرانع تسييل 
دو رال  6الغان المررية، أ  تمخذ في ا عتبار أسعار الغان في األسوا  األورواية، إذ ُتعتبر الة

 .2016 - 2014سقفةا في أورواا حالياا، بعد تدنور أسعار النفط بين عامي 
 25/2/2018، الحياة، لندن
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 كالم في األمن القومي .46
 عبد هللا السناوي 
األمن القومي ألي بلد قضية عل  درجة عالية من الحساسية والخطورة. فةو يدخل في صميم وجودو 
وسالمتل ومرالحل العليا، ونو    عرف األنواء والتقلبال، بالنار إل  التةديدال المحتملة 

 نة.والمخاطر الممك
ناريال األمن القومي ليسى اختراعاا، كما أنةا ليسى طالسم وألغاناا  قف عل  أسرارنا حرا  
 وكةا . للخرائط كلمتةا الحاسمة في صيااة تلك الناريال، بالقدر ذاتل من تراكمال التاريخ وخبرتل.

ستراتيجي يبلس إذا احُترمى الحقائق ترو  الدول أمنةا القومي، ونذا اسُتبيحى فإ  ا نكشاف ا 
 مداو، وفواتيرو باناة.

، فإ  مرر إذا خرجى إل  محيطةا تقوى  عبقرية المكا  وفق الدكتور جمال حمدا ، صاحب 
وتنة ، ونذا ما انكفمل داخل حدودنا ضعفى وانةارل. نذو نارية محكمة في األمن القومي أثبتى 

 صحتةا.
 تا  من حيث حجم األخطار والتةديدال.بالحقائق الجغرافية والتاريخية، نناا قضيتا  محوري

األول : سالمة نةر النيل جنوااا، ونذو مسملة وجود ة تتعلق بشريا  الحياة. تمثل التطورال األخيرة 
في إثيوايا إنعاجاا إضافياا، فإطاحة رئيس ونرائةا نايلي ماريا  د سالين، بانقالح داخل الم سسة 

  الجدد أما  ا ضطرابال القبلية وا جتماعية، سيميلو  إل  الحاكمة، ينذر بتعقيدال مستجدة، فالحكا
مزيد من التشدد في المفاوضال وا ستمرار في استةالا الوقى، حت  تجد مرر نفسةا أما  سد 

 النةضة، وقد بدأ تشغيلل. 
 . إسرائيل والثانية: حما ة الحدود شرقاا، حيث 

أي منطقة حدود ة أخرى، مثل ليبيا ارااا  طوال التاريخ المرري تبدل األخطار شرقاا أكثر من
ألسباح استراتيجية، استةدفى عزل مرر عن المشر    إسرائيل والسودا  جنوااا. وقد ُأنشئى 

،   األساطير اليةود ة عن أر  الميعاد. بمعن   وعد بلفورة العراي، كانى تلك الفكرة الم سسة ل
اتيجية في تحجيم الدور المرري وعزلل عن آخر، وظفى تلك األساطير لمقتض  المرالح ا ستر 

 محيطل.
في عمق   إسرائيل  بد أ   طرا بكل وضوا س ال اللحاة: إل  أي حد تضرح صفقة الغان مع 

 األمن القومي؟ وأ  تكو  اإلجابة عليل بال التبا  كال ، أو تبرير دعا ة.
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ية. القرار من أولل  خرو سياسي، القضية ليسى المنافع ا قتراد ة المفترضة، و  في التفاصيل الفن
مليار دو ر عل   15 ستيراد اان بقيمة   إسرائيل ونو قرار دولة   شركة خاصة عقدل اتفاقاا مع 

 سنوال. 10مدى 
  يو  تاريخي في لحاة اإلعال  عن الرفقة أعلن رئيس الونراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيانو، أنل 

 . يو  عيد و
 بذلك الخر  الكبير في مستويال رف  التطبيع معةا؟  ائيلإسر  كم ندف أحرنتل 

ننا مكمن الخطر، خاصة أ  صفقة الغان ترافق الترعيد اإلسرائيلي في قضية القد ، عل  خلفية 
 قرار ترامب بنقل سفارة بالدو إليةا.

 بم ة اعتبارال أمن قومي  مكن تسويس مثل نذو الرفقة؟
إطار وحدود وقواعد. إذا لم  كن نناا نذا التوافق،  فقد البلد األمن القومي موضوع توافق واسع لل 

 بوصلتل التي تحدد مواطن الخطر، فال نعرف أين نقف؟..
بالتعريف، فإ  األمن القومي مسملة تحرين للبلد، تمنع ا ختراقال في بنيتل، ونذو مةمة أجةزة 

تروغ العقيدة القتالية، أين مرادر المعلومال وا ستخبارال التي أنشئى من أجلةا، كما أ  نارياتل 
 التةديد؟.. ومن العدو؟

لم  كن نناا شك عل  مدى سبعين سنة، منذ تمسيس الدولة العبرية، في تعريف مردر الخطر 
 الرئيسي. واالتعريف، فإنل يدخل في المرالح ا ستراتيجية العليا، ونذو مةمة الدبلوماسية.

 ولويال في إدارة الملفال الخارجية؟أين دوائر الحركة الرئيسية؟.. وأين األ
، وشملى عل  سبيل 1953عا    فلسفة الثورة كانى أول محاولة لتحديد دوائر الحركة الدبلوماسية في 

 الحرر، الدوائر العراية واإلسالمية واإلفريقية  ذلك التحديد يترل باألمن القومي مباشرة.
ة، أنل اعتمد في مادتل األول  ذال دوائر الحركة:  ستلفى ا نتباو في الن  الدستوري، أسا  الشرعي

الشعب المرري جزء من األمة العراية،  عمل عل  تكاملةا ووحدتةا، ومرر جزء من العالم  
 . اإلسالمي، تنتمي إل  القارة اإلفريقية وتعتز بامتدادنا ا سيوي 

وحدة   تقبل التجزئة، و  دولة ذال سيادة، م ويستلفى ا نتباو في نفس المادة، تمكيدنا أ  مرر 
 . يتنانل عن شيء منةا، ناامةا جمةوري د مقراطي،  قو  عل  أسا  المواطنة وسيادة القانو  

الن  ي كد ثوابى الوطنية المررية في وحدة أراضيةا، وعد  التنانل عن شيء منةا، ونذو مسملة 
 أمن قومي خرقةا  قو ضل.
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ومي في أطر ضيقة،  سحب منل قدرتل عل  تحرين وفق النارة الواسعة، فإ  عزل األمن الق
  تحرين باألمن وحدو، والحريال العامة قضية أمن قومي، فال توافق ممكناا تحى  مجتمعل.
 الترنيب.

أجواء الخوف تضرح في األمن القومي، بقدر إنكار الحقائق األساسية نفسل، وأنمةا أ  دولة 
 ا حتالل اإلسرائيلي  العدو الرئيسي.

ذال مرة نقالا عن الرئيس العراقي في ذلك الوقى جالل طالباني، ن  حوار ضمل مع الرئيس روي 
 الروسي فالد مير بوتين.

 . إننا   نضع البي  في سلة واحدة قال طالباني: 
 . إنني أضع البي  في سلة واحدة، لكني   أونع بيضاا  علق بوتين: 

إننا في العالم العراي  األمن القومي، قبل أ  يردف: رأى نيكل في العبارة األخيرة نارية رائعة في 
 . نرنع من البي  عجة، حت  صارل أحوالنا عجة

 25/2/2018، الخليج، الشارقة
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