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 على ضرائب االحتالل تغلق أبوابها حتى إشعار آخر احتجاجا   في القدس كنيسة القيامة .1
دينة المقدسة وسائر بطريرك المأنَّ ، 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

أعمال فلسطين واألردن ثيوفيلوس الثالث، أعلن باسم جميع بطاركة ورؤساء كنائس القدس، ظهر يوم 
األحد، إغالق كنيسة القيامة في القدس القديمة حتى إشعار آخر، في خطورة غير مسبوقة، وذلك 

حق هذه الكنائس، تعبيرا عن رفضهم واحتجاجهم على سياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي ب
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في ساحة  ومالحقاتها ماليا، وفرض ضرائب عليها.

ُيشار أن سلطات االحتالل  كنيسة القيامة، احتجاجا على ممارسات سلطات االحتالل بحق الكنائس".
سية، والتي تصل قيمتها فرضت مؤخرا ضريبة األمالك المعروفة باسم "االرنونا" على الكنائس المقد

 سنويا، كما وضعت يدها على أموال كنيسة الروم األرثوذكسية للغرض ذاته. الشواكلماليين  إلى
وأصدر رؤساء الكنائس في القدس بيانا، فيي الميؤتمر الصيحفي، أكيدوا فييه "أن فيرض الضيرائب عليى 

مييات الدولييية التييي تضييمن حقييوق الكنيائس فييي مدينيية القييدس هييو خييرق لكافيية االتفاقييات القائميية وااللتزا
"محاولية إلضيعاا الوجيود المسييحي فيي  اإلجيراءوشيدد البييان عليى اعتبيار هيذا  الكنائس وامتيازاتهيا".
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المدينة"، محذرا من تمرير مشروع من اللجنة الوزارية التابعة لسلطات االحتالل فرض الضيرائب عليى 
 مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.الكنائس في القدس والذي من الممكن من يتم من خالله 

 أن قوات االحتالل فرضت طوقا عسكريا محكما حول كنيسة القيامة. إلىولفت مراسلنا 
األميين أنَّ لي"العربي الجديد"،  محمد محسنعن مراسلها  ،25/5/2018العربي الجديد، لندن، وأضافت 

أن قيييرار  ريح ليييي "العربيييي الجدييييد"فيييي تصييي أكيييد ،أدييييب جيييودة الحسييييني، العيييام لمفتييياح كنيسييية القيامييية
لى أن تعيود سيلطات االحيتالل عين قرارهيا باسيتهداا الكنيائس  اإلغالق ساٍر إلى أجل غير مسّمى، وا 
علييى نحييو مييا تهييّدد بييه. وقييال "نامييل ميين دوليية االحييتالل التراجييع عيين قرارهييا حتييى تعييود األوضيياع فييي 

هنا أن الكنائس الثالث التيي قيررت االحتجيا   الكنيسة إلى ما كانت عليه قبل إغالق أبوابها، والمؤكد
لن تعود عن هذا القرار إال بعد أن تعلن سلطات االحتالل تراجعها عن موقفها بشان فرض الضيرائب 

 على ممتلكات تلك الكنائس".
 

 : ضرائب االحتالل على دور العبادة عدوان جديدالفلسطينيةالحكومة  .2
ن فيييرض سيييلطات االحيييتالل الضيييرائب عليييى دور العبيييادة ومنهيييا اعتبيييرت الحكومييية الفلسيييطينية أ :رام هللا

القدس وأبناء الشعب الفلسطيني مدينة الكنائس، الذي سبب إغالق كنيسة القيامة، عدوانًا جديدًا يستهدا 
 ويمس بمقدساته، وينذر بعواقب خطيرة ربما تقود إلى االستيالء على األراضي التابعة للكنائس.

، بتيدخل 25/5/2018اسم الحكومة يوسف المحمود، فيي تصيريح ليه األحيد وطالب المتحدث الرسمي ب
اعتداًء فاضحًا على كافة االتفاقيات والمواثيق  عدّ دولي عاجل لوقف تلك الممارسات اإلسرائيلية التي تُ 

 واألعراا الدولية التي تضمن حرية العبادة، وتحترم قداسة المكان الديني بكافة الظروا وأينميا وجيد.
إلييى العييالمين المسيييحي واإلسييالمي بضييرورة التحييرك علييى كييل األصييعدة  المحمييود نييداء خاصيياً ووجييه 

وأكيد المحميود "أننيا ليم  والمستويات من أجل وقف الخطوات االحتاللية التي تستهدا المقدسات كافة.
ثناء ي مكان عبادة في فلسطين طوال الحقب والمراحل التاريخية، باستأنشهد إغالق كنيسة القيامة أو 

أن إغالق كنيسية القيامية مرفيوض ومسيتنكر،  مؤكداً  عهود االحتالل والغزو الذي تعرضت له بالدنا".
 ولن يقبل به الشعب الفلسطيني، وأبناء أمتنا العربية.

 25/2/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 في القدس ينبغي أن يذّكر بضرورة إنهاء االحتالل المأساوي الواقع  :عريقات .3
قييال أمييين سيير اللجنيية التنفيذييية لمنظميية التحرييير الفلسييطينية صييائب عريقييات إن  :الجزيييرةو  ،وكيياالتال

 "الواقع الماساوي فيي القيدس، ال سييما كنائسينا، ينبغيي أن ييذّكر بضيرورة إنهياء االحيتالل اإلسيرائيلي".
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لوقيت قيد عليى أن ا القيامية، عليى إغيالق كنيسية فيي تغرييدة ليه فيي موقيع تيويتر تعقيبياً  ،وشدد عريقات
دارته عواقب تشجيعهم سياسات االحتالل والتفرد بالقدس".ا"حان لكي يدرك الرئيس تر   مب وا 

 25/2/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 على الكنائس هو عدوان على الكل الفلسطيني اإلسرائيليعشراوي: العدوان  .4
ميات اإلسيرائيلية الشرسية دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنيان عشيراوي الهج

"االرنونيا"  على الكنائس والمقدسات المسيحية في القدس، وآخرها قرار بلدية االحتالل فرض ما يسمى
فيي بييان صيدر عنهيا األحيد، إن الكنيائس المسييحية قائمية  ،وقاليت عشيراوي  على الممتلكات الكنسيية.

ن الهوية "إسرائيل"على هذه األرض قبل إقامة  الفلسطينية تتضيمن أقيدم إرث مسييحي  بزمن طويل، وا 
مسييييتمر، فهييييي جييييزء ميييين الوجييييود الفلسييييطيني المتاصييييل علييييى هييييذه األرض، ودوليييية االحييييتالل بهييييذه 
اإلجيييراءات الخطييييرة تنتهيييك بشيييكل صيييارا الوضيييع القيييائم اليييذي يحكيييم وضيييع الكنيييائس المسييييحية فيييي 

  فلسطين منذ قرون.
ادة لجميييع األديييان، وتميييز بشييكل صييارا عبيير تنتهييك بشييكل مباشيير حرييية العبيي "إسييرائيل"ن أوأضييافت 

 سواء. سياساتها الرسمية ضد الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين على حدّ 
 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدسالفاتيكان: تصعيد االحتالل يهدف إلنهاء الوجود الكنسي في  فيسفير فلسطين  .5

: 25/2/2018األحييد لييدا الفاتيكييان عيسييى قسيسييية، فييي تصييريح لييه  يفلسييطينالسييفير القييال  :رام هللا
"التصعيد الخطير والمدروس من حكومة االحتالل اليمينيية، خصوصيًا بعيد اعتيراا اليرئيس األمريكيي 
نهيياء الوجييود الكنسييي المسيييحي فييي  دونالييد ترامييب بالقييدس عاصييمة إلسييرائيل، يهييدا إلييى تقييويض وا 

". وتجياوز الخطيوا الحميراء، Status Quoق الوضيع التياريخي والقيانوني القيائم "المدينة المقدسية، وخير 
عبر سياسة الحركات االستيطانية للسيطرة على عقيارات ومبياني الكنيائس، أو مين خيالل فيرض بلديية 
 االحتالل في القدس الضرائب على عقارات وأمالك الكنائس، وتجميد حسابات الكنائس في البنوك".

آخيير تلييك السياسييات كانييت تمرييير مشييروع قييانون أراضييي الكنييائس فييي "إلييى أن  النظيير ولفييت قسيسييية
الكنيسيييت اإلسيييرائيلي، اليييذي يسيييمح للحكومييية اإلسيييرائيلية بمصيييادرة أراضيييي وأميييالك وأوقييياا الكنيسييية 

وعلى رأسيها حاضيرة الفاتيكيان واليدول التيي تعتبير نفسيها  ،وطالب قسيسية دول العالم والتصرا بها".
بلجم السياسات األحادية وغيير  ،ماكن المقدسة منذ العهد العثماني وغيرها من كنائس العالمحامية لأل
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القانونية لحكومة االحتالل اإلسرائيلية، التي تستهدا ما تبّقى من الحضيور الكنسيي المسييحي الممتيد 
 منذ الفي عام، في أرض ميالد وقيامة السيد المسيح. 

 25/2/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 على استقرار المنطقة أصبحت تشكل خطرا   األمريكية اإلدارةعريقات:  .6
 فيي حيديث لتلفزييون فلسيطين ،أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقيات :رام هللا

أن تعنيييت وانحيييياز اإلدارة األمريكيييية لدولييية االحيييتالل، وقرارهيييا بنقيييل السيييفارة  ،25/2/2018ييييوم األحيييد 
عليى أمين واسيتقرار وسيالمة المنطقية وشيعوبها، ونحين جيزء  حقيقيياً  القيدس يشيكل خطيراً  إلى األمريكية

وأضياا عريقيات: لين نسيمح باسيتمرار األوضياع كميا هيي،  من المنطقة، وسنواجه خطر هذه اإلدارة.
وال بد لنا من وقفية صيادقة ميع اليذات، ومواجهية كيل التحيديات التيي تحيية بالمنطقية، خاصية القضيية 

 فقدت اإلدارة األمريكية شرعيتها كوسية للسالم.  أنطينية، بعد الفلس
 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لخارجية الفلسطينية": الهجمة االستيطانية تتقوى باالنحياز األمريكيا" .7

ي بنييامين نتنييياهو دانيت وزارة الخارجييية الفلسيطينية ميا أفصييح عنيه رئييس الييوزراء اإلسيرائيل: وكياالتال
 800الليكود، بشان وجود مخطة استيطاني ضخم لبنياء أكثير مين حزب األحد، خالل اجتماع لوزراء 

كميا  ة هيار برخيا جنيوب نيابلس، وتحويلهيا إليى مدينية اسيتيطانية ضيخمة.عمر وحدة استيطانية فيي مسيت
جدييد للمسيتوطنين اليذين  ، مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على إقامة حي استيطانيلها في بيان ،دانت

  سيتم إخالؤهم من البؤرة االستيطانية نتيف هآفوت جنوب بيت لحم.
وأكييدت الييوزارة أن هييذه الهجميية االسييتيطانية تسييتمد تغولهييا ميين االنحييياز األمريكييي لسييلطات االحييتالل 

اليدفاع وسياساتها االستعمارية التوسعية، وهو ما يفرض على مجلس األمن مجيددًا تحميل مسيؤولياته و 
 عما تبقى له من مصداقية. 

 26/2/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 يوسف المحمود: وفد وزاري يتوجه لقطاع غزة لمتابعة العمل ولتعزيز خطوات المصالحة .8
 يوسيييف المحميييود عييين توجيييه وفيييد وزاري، األحيييدالفلسيييطينية أعلييين المتحيييدث الرسيييمي باسيييم الحكومييية 

، مييييين أجييييل متابعيييية عميييييل الييييوزارات والعميييييل اع غييييزة )قطييييالمحافظييييات الجنوبيييييية  إلييييى، 25/2/2018
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وأوضيح المتحيدث الرسيمي أن جلسية  الحكومي، ومن أجل تعزيز خطوات تحقيق المصيالحة الوطنيية.
 الحكومة األسبوعية يوم الثالثاء ستكون جلسة مشتركة بين المحافظات الشمالية، والجنوبية.

 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ومضاعفة قيمة المساعدات لها الضفة الحمد هللا يعلن عن دعم طارئ لمخيمات .9
فيي مكتبيه بيرام هللا، المكتيب التنفييذي لمخيميات  األحيداستقبل رئيس اليوزراء راميي الحميد هللا،  :رام هللا

وأعلييين رئييييس  الضيييفة الغربيييية، لبحيييث سيييبل دعيييم المخيميييات والنهيييوض بالخيييدمات المقدمييية لسيييكانها.
لوزراء عن توفير مليوني دوالر كمساعدة طارئة توزع على مخيمات الضفة، باإلضافة إلى مضياعفة ا

مالييين  6 إليىقيمة المساعدات المقدمة للموازنية التشيغيلية، ورفيع قيمية المسياعدات المقدمية للمشياريع 
رات المعنيية ميع االتفاق على تشكيل لجنة من عدد من الوزا ، وتمّ 2018دوالر تدر  على موازنة العام 

المكتب التنفيذي لمخيمات الضفة، لمتابعة كافة أمورها، واحتياجاتها، وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية 
 والخدماتية فيها.

 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمصالحة ستنجح وال خيار آخراالحية: مصر أخبرتنا أن  .10
، القياهرة فييحركية حمياس، عضيو وفيدها المتواجيد حالييا  في القياديالحية، خليل : قال سارة الشلقانى

 6وهميييوم قطييياع غيييزة، وفييييه تيييم طيييرح  الفلسيييطينيليييه عالقييية بالشيييان  "عيييام"للزييييارة هيييدفان، أولهميييا أن 
 وقيادات الحركة. "هنية"لقاءات بين  في، ويتمثل داخليشق  والثانيملفات، 

مييازن والسييلطة الفلسييطينية لتخفيييف أزمييات وعقوبييات  علييى أبييوأولهييا الضييغة  وبييين أن الملفييات السييتة
مشياركة القياهرة  فييغزة، وثانيها الضغة على االحتالل لتخفييف الحصيار، أميا المليف الثاليث فيتمثيل 

تمييام المصييالحة الوطنييية هييو الملييف الرابييع، أمييا الملييف الخييامس  القطيياع. أهيياليفييى تخفيييف معانيياة  وا 
-وطننيا، إليى جانيب االتفياق عليى حمايية الحيدود، لتبقيى الحيدود المصيرية فييفيتعلق بالحالية األمنيية 

الملييف السييادس، واألهييم، هييو القضييية الوطنييية الفلسييطينية، ومسييتقبلها، خاصيية بعييد . الفلسييطينية آمنيية
جيييراءات التصيييعيد اإلسيييرائيلية. هنييياك انيييدفاع قيييوا وكشيييف انيييه كيييان  قيييرار تراميييب الخيييا  بالقيييدس، وا 

صرار من القياهرة علي ى بيذل كيل جهيد ممكين ميع كيل األطيراا لتخفييف المعانياة، وعزيمية عليى فيتح وا 
دخال االحتياجات المطلوبة   .لغزة معبر رفح، وفق اإلجراءات األمنية، وا 



 
 
 
 

 

 9 ص             4567 العدد:             2/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

أكيييدوا لنيييا أننيييا ذاهبيييون بقيييوة إليييى "القييياهرة،  فيييياألمنيييية  وفيييي موضيييوع المصيييالحة، قيييال إن القييييادات
أو النجيييياح، وعنييييدما تكييييون مصيييير مصييييممة علييييى هييييذه المصييييالحة، وال خيييييار أمامنييييا سييييوا النجيييياح 

 ".المصالحة، فمعناه أن القاهرة لن تترك سبياًل إليها
ميع السيلطات المصيرية أو ال  لجنة وطنية إلدارة غزة بعيدا عين الحكوميةوأكد أنه لم يتم بحث تشكيل 

 ."المشهراوا "مع 
غييير واضييح  "فييتح"طرحتييه  ذياليي "التمكييين" ، قييال إن مصييطلحغييزة فيييعيين إجييراءات تمكييين السييلطة و 

أن يذهب الوزير لوزارته ويديرها بكامل "وليس محددا، وعندما توجهنا إليهم بالسؤال عن معناه أجابوا: 
، وهييييذا مييييا حييييدث ولييييم يعرقلييييه أحييييد، لكيييين يبييييدو أن هنيييياك حاليييية ميييين التخييييوا عنييييد السييييلطة "حريتييييه

ناك ضيغوا محيددة علييهم، لكين هيذه الفلسطينية، وأنهم غير مطمئنين للجو العام للمصالحة، وربما ه
 الضغوا يجب أن نواجهها ونحن متوحدون، تحت مظلة رئيس واحد وقرار وحكومة واحدة.

 24/2/2018، الدستور، مصر
 

 ا  دأبو مرزوق: ما تم إنجازه كاف  النطالق قطار المصالحة مجد .11
ميا تيم إنجيازه مين  قال عضو المكتب السياسي لحركية حمياس موسيى أبيو ميرزوق إن: الرأي –القاهرة 

 تفاهمات في القاهرة كاٍا النطالق قطار المصالحة من جديد ووقف نزيف األلم والمعاناة ألهل غزة.
وأضيياا أبييو مييرزوق علييى حسييابه عبيير موقييع "تييويتر": "سيييتوجه اليييوم لغييزة وفييد أمنييي مصييري، وكلنييا 

مرات التيي تسييتهدا تصييفية رجياء أال يفقييد شيعبنا األمييل بمصييالحة نياجزة ووحييدة وطنيية لمواجهيية المييؤا
 قضيتنا وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن".

 25/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مفاوضات لصفقة تبادل أسرى  نفي وجود أيّ  ت حماس .12
نفى القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، وجود أي مفاوضيات بيين : نور الدين صالح -غزة 

ائيلي بوسيياطة مصييرية حييول ملييف جنييود االحييتالل األسييرا لييدا المقاوميية فييي حركتييه واالحييتالل اإلسيير 
وقيال شيديد فيي تصيريحات ليي "فلسيطين"، أميس، ال صيحة لكيل ميا ييتم تداوليه عبير وسيائل  قطاع غزة.

اإلعييالم العبرييية والعربييية وخاصيية تصييريحات وزييير جيييو االحييتالل أفيغييدور ليبرمييان، عيين وجييود أي 
 قة التبادل.مفاوضات بشان األسرا وصف

وأضاا أن ليبرمان يريد خلة األوراق، وتوجيه رسالة ألهالي جنوده الماسورين في غزة، بان حكومته 
تبييييذل جهييييودًا إلعييييادتهم، وأنييييه كييييوزير للجيييييو ملتييييزم أخالقيييييًا بالعمييييل علييييى اإلفييييرا  عيييينهم أو تحديييييد 
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لجنييود جيشييه، بييان وأشييار شييديد إلييى أن هييذه التصييريحات "رسييالة داخلييية لشييعبه، وخاصيية  مصيييرهم.
نسانيًا تجاه الجنود، بهدا رفع معنوياتهم".  دولته ملتزمة أخالقيًا وقيميًا وا 

 25/2/2018، فلسطين أون الين
 

 المصري لغزة فتح: ال عالقة لزيارة وفد الحكومة بوصول الوفد األمني .13
وفيد الحكومية  قال عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة "فتح" إن زييارة: محمود هنية -الرسالة نت 

ن تزامنت الزيارتان في نفس اليوم.  الفلسطينية غير مرتبطة بوصول الوفد األمني المصري لغزة، وا 
وذكيير أبييو سيييف فييي تصييريح خييا  بييي"الرسالة" أنييه ال يوجييد أي لقيياءات مجدوليية بييين الوفييدين بشييكل 

لحكوميية الييذي وأوضييح أبييو سيييف أن وفييد ا سييابق، "دون أن يعنييي ذلييك عييدم حييدوث لقيياءات بينهمييا".
يضم خمسة وزراء، سيعقد اجتماًعا عبر الفيديو كونفرنس مع بياقي أعضياء الحكومية، مضييفا "الزييارة 

وأكّد أن الحكومة ستقر نتائج اللجنة اإلدارية والقانونية  عادية تاتي ضمن المهام االعتيادية للحكومة".
وحييول إمكانييية عقييد لقيياء مييع  كوميية".المكلفيية بييدمج المييوظفين، "لكييّن ضييمن قاعييدة التمكييين الكامييل للح

حماس، أجاب أبو سيف: "ال يوجد شيء مخطة لذلك مع تاكييدنا بيان حمياس شيريك فيي المصيالحة، 
 مشيرا إلى أن وفد مركزية فتح قد يصل غزة في أي لحظة ضمن المهام التنظيمية المناطة بهم.

 25/2/2018، الرسالة، فلسطين
 

 بممارسة الفساد اإلداري والمحسوبيةالطيراوي يتهم حكومة الحمد هللا  .14
هياجم عضيو اللجنية المركزييية لحركية فيتح الليواء توفيييق الطييراوي وزراء فيي حكومية الحمييد هللا : رام هللا

 واتهمهم بممارسة ما أسماه "الفساد اإلداري والمحاباة والمحسوبية" داخل وزاراتهم.
بعييض الييوزراء الييذين لييم يسييتطيعوا  وشييدد الطيييراوي فييي بيييان صييادر عيين مكتبييه، علييى وجييوب تغيييير

تفعييييل وزارات مهمييية بالشيييكل المناسيييب لتسيييتطيع الحكومييية العميييل بشيييكل منسيييجم فيييي مواجهييية عيييدوان 
 االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة وحدة واحدة، وتشكيل حاضنة شعبية لها.
راتهييم ومنشييغلون فييي وقييال الطيييراوي: "إن بعييض الييوزراء )لييم يسييّمهم  ال يعرفييون مييا يحصييل داخييل وزا

أجنداتهم الشخصية وامتيازاتهم، األمر الذي جعل بعض الوزارات في حالة مزريية ال تطياق، وال يعميل 
معظم موظفيها شيئًا ألن هؤالء الوزراء يعملون مع مجموعة صغيرة تخدمهم داخل اليوزارة، ولييس مين 

 خصهم".صالحيات لغيرهم وال من مهمات يقومون بها، وكانها جزر سيادية ت
ودان الطييييراوي ميييا وصيييفه بيييي"الفساد اإلداري والمحابييياة والمحسيييوبية واالسيييتحواذ واالسيييتقواء بالمنصيييب 
داخييل هيييذه اليييوزارات تحدييييًدا اليييذي يحيييرا البوصيييلة عييين المسيييار اليييذي يجيييب أن تشيييير إلييييه، ويجعيييل 
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يضجون ويحتجون الموظفين المستبعدين من العمل والذين يشكلون الغالبية العظمى في هذه الوزارات 
 على أوضاعهم البائسة، األمر الذي ينعكس على اإلنتا  الفعلي المطلوب في هذه المرحلة بالذات".

 25/2/2018، فلسطين أون الين
 

 استمرار للحرب الدينية على كنائس القدس فرض االحتالل الضرائب  حماس:  .15
لى كنائس القدس وممتلكاتها فرض سلطات االحتالل اإلسرائيلي الضرائب عاعتبرت حركة حماس أن 

 . وقييالاسييتمرار للحييرب الدينييية التييي ُتمييارنس علييى شييعبنا الفلسييطيني ومقدسيياته اإلسييالمية والمسيييحية
 ترامييييبهييييذا يعكييييس التييييداعيات الخطيييييرة لقييييرارات ، أن حركييييةالاألسييييتاذ فييييوزي برهييييوم، النيييياطق باسييييم 

بييت أركييان الدولية اليهودييية العنصييرية وسياسيات إدارتييه التييي تسيتهدا الوجييود والحييق الفلسيطينيين، وتث
المتطرفيية، والييذي يسييتدعي خطييوات عملييية وفعلييية علييى األرض وميين كييل المسييتويات  لمواجهيية هييذا 
االسييتهداا الخطييير، وتصييعيد انتفاضيية القييدس فييي وجييه االحييتالل وتطييوير أدواتهييا واسييتنهاض األميية 

ى تصييفية القضييية الفلسييطينية، ميين أجييل الوقييوا فييي وجييه كييل المشيياريع والمخططييات التييي تهييدا إليي
فشالها، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني وتعزييز صيموده والوقيوا إليى  وفضح هذه المخططات وا 

 جانبه.
 25/2/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح: القرارات اإلسرائيلية بحق الكنائس تستهدف الوجود المسيحي في القدس .16

لقيرارات اإلسيرائيلية التيي تسيتهدا الكنيائس ووضيعها التياريخي أدانت حركة فتح، التوجهيات وا: رام هللا
فييييي القيييييدس عاصيييييمة فلسيييييطين، مؤكيييييدة أن هيييييذه القيييييرارات تسيييييتهدا الوجيييييود المسييييييحي فيييييي األرض 

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسيمها أسيامة القواسيمي فيي  الفلسطينية المقدسة.
وضيييع القيييائم هيييو اعتيييداء عليييى كيييل الكنيييائس فيييي العيييالم، بييييان األحيييد، إن فيييرض الضيييرائب وتغييييير ال

ومحاوليية مباشييرة للتضييييق علييى الكنييائس، تمهيييدا إلغالقهييا وتهجييير أهلهييا، األميير الييذي يتطلييب موقفييا 
حاسييما ميين العييالم باسييره ضييد هييذه اإلجييراءات المنافييية لكييل األعييراا وللوضييع التيياريخي القييائم تجيياه 

 المقدسات المسيحية في القدس.
 25/2/2018، ة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكال
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 فتح: الجرائم اإلسرائيلية بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم .17
قاليييت حركييية فيييتح، إن حكومييية االحيييتالل اإلسيييرائيلي ميييا زاليييت مسيييتمرة فيييي سياسيييتها الراميييية : رام هللا

نهيا تيوفر الغطياء القتالع شعبنا مين أرضيه، عبير إجيراءات التهوييد واإلبيادة والقتيل والنفي ي والتشيريد، وا 
 لجرائم المستوطنين في األرض الفلسطينية المحتلة.

عاما على مجزرة الحيرم اإلبيراهيم الشيريف،  24وأضافت الحركة، في بيان يوم األحد، أنه وبعد مرور 
ما زال شعبنا يتعرض ألبشيع الجيرائم عليى أييدي المسيتعمرين الصيهاينة، فميا زاليت جريمية قتيل الطفيل 

حمد الدرة وحرق عائلة دوابشة وحرق الطفل أبو خضير ماثلة فيي أذهننيا وأذهيان العيالم كليه، معتبيرة م
 أن هذه الجرائم وصمة عار على جبين اإلنسانية ودول العالم الحر.

 25/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حماس تدين تصريحات الجبير ضد بدمشقتحالف القوى الفلسطينية  .18
أدان تحالف القوا الفلسطينية في دمشيق تالييب وزيير الخارجيية السيعودي عيادل الجبيير عليى : دمشق

حركة حماس وقوا المقاومة في فلسطين والمنطقة، ومحاولته تضيليل اليرأي العيام لمصيلحة االحيتالل 
وهة ضيد حييزب اإلسيرائيلي وتشيويه المقاوميية الفلسيطينية، عليى غييرار ميا جيرا سييابًقا فيي الحملية المشييب

وقيييال التحيييالف فيييي بييييان ليييه: "إن هيييذه التصيييريحات تييياتي فيييي سيييياق الوظيفييية المحيييددة مييين قبيييل  هللا.
كيييان الصييهيوني، الالواليييات المتحييدة لمملكيية آل، سييعود، وفييي سييياق التحييالف والتنسيييق المباشيير مييع 

 ن المشؤومة".مقدمة لخطوات ضم القدس، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية في إطار صفقة القر 
 25/2/2018، فلسطين أون الين

 
 محاولة الستغالل الوضع المأساوي في غزةالعمادي حول عباس تصريحات : فتح .19

اسييييتنكرت حركيييية فييييتح، أمييييس، تصييييريحات ديبلوماسييييي قطييييري وجييييه فيهييييا لومييييًا إلييييى الييييرئيس : رام هللا
نفسيها مين دور إنسياني الفلسطيني محمود عباس، معتبرة أن تصريحاته تتنياقض ميع ميا تدعييه قطير ل

منيير الجياغوب  "فيتح"في قطاع غزة. وقيال رئييس المكتيب اإلعالميي فيي مفوضيية التعبئية والتنظييم ليي 
قطر بهذه التصريحات تنفي عن نفسها الصفة اإلنسانية، إذ إنها تعبير عن مواقف غير "في بيان إن 

به رئيس اللجنة القطرية إلعمار غيزة . ولفت إلى أن ما أدلى "مفهومة ومسيئة بحق القيادة الفلسطينية
ميين مواقييف سياسييية أمييام وكيياالت األنبيياء ضييد عبيياس هييو محاوليية السييتغالل الوضييع "محميد العمييادي 

 ."الماساوي في غزة متنكرًا لما تقدمه فتح للفلسطينيين هناك من واجب الدعم والمساندة
 26/2/2018الحياة، لندن، 
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 للتصعيد مع االحتالل تدعو الفصائل .20
دعيييت الفصيييائل والقيييوا الفلسيييطينية أميييس، إليييى التصيييعيد المييييداني عليييى نقييياا التمييياس ميييع : ام هللار 

يؤكيييد "أن اسيييتمرار التصيييعيد  واعتبيييرتاالحيييتالل اإلسيييرائيلي ومسيييتوطناته بيييدءًا مييين الجمعييية المقبلييية. 
. "ن القدسي دونالد ترامب في شامريكتطوير واستمرار المقاومة الرافضة االحتالل وقرارات الرئيس األ

 بعد صالة الجمعة. "بيت إيل"وأوضحت أن الفعاليات ستتمركز أمام حاجز 
يييية كافييية األربعييياء المقبيييل، مريككميييا أعلنيييت اعتصيييامًا كبييييرًا أميييام المصيييالح والمقيييرات والمؤسسيييات األ

كرسالة على أنهم غير مرحيب بوجيودهم فيوق األراضيي الفلسيطينية. كميا حضيت عليى أوسيع حميالت 
ييية فييي كييل مكييان ردًا علييى هييذه القييرارات التييي ليين تغييير ميين واقييع القييدس مريكنتجييات األلمقاطعيية الم

 باعتبارها مدينة محتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
 26/2/2018الحياة، لندن، 

 
نجاز المصالحة"الشعبية" .21  : سنواصل تحركاتنا حتى كسر الحصار وا 

الجماهيرييية عبيير برنييامج جميياهيري  أكييدت الجبهيية الشييعبية لتحرييير فلسييطين مواصييلة تحركاتهييا: غييزة
واسع ومتنوع حول كافة القضايا على امتداد محافظات قطاع غزة طوال شهر مارس القادم، من أجيل 
نهيييياء معانيييياة الشيييييعب  انجيييياز المصييييالحة، وكسيييير الحصييييار اإلسييييرائيلي المفييييروض علييييى القطيييياع، وا 

أن البرنيييامج الجمييياهيري  وأوضيييحت الجبهييية فيييي بييييان وصيييل "فلسيييطين أون اليييين" األحيييد الفلسيييطيني.
يحمييييل عنيييياوين وطنييييية، أبرزهييييا الييييدعوة لتحييييرك وطنييييي ميييين أجييييل كسيييير الحصييييار، ومواجهيييية عييييدوان 
االحييتالل وجرائمييه المتواصييلة، وتنكييره لحقوقنييا الوطنييية، وتحميلييه المسييؤولية األولييى عيين معانيياة وآالم 

 شعبنا، فضاًل عن مواجهة مشاريع تصفية القضية.
 25/2/2018، فلسطين أون الين

 
 دحالنو بشدة عقد أي لقاء بين هنية ": حماس تنفي الجزيرة" .22

كشفت مصادر للجزيرة نت تفاصيل ما يجرا مع وفد حركة حماس، الذي يقوم باطول ر: محمد النجا
ونفيييت المصيييادر ميييا نشيييرته وسيييائل إعيييالم فلسيييطينية ونشيييطاء عبييير منصيييات . زييييارة للحركييية للقييياهرة

الوفييد ميين قبييل المخييابرات المصييرية، وقييال مصييدر بالوفييد "كييل مييا  التواصييل االجتميياعي عيين احتجيياز
الييذي -المصييدر وقييال  أشيييع بيياإلعالم عيين احتجيياز الوفييد، أو التعتيييم اإلعالمييي عليييه غييير صييحيح".

للجزييييرة نيييت إن الوفيييد التقيييى إعالمييييين ونقيييابيين مصيييريين، معتبيييرا  -شيييدد عليييى عيييدم التطيييرق لهويتيييه
وعين األنبياء عين منيع المخيابرات المصيرية  "غير صحيحة إطالقيا". الحديث عن عملية احتجاز الوفد
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وفدا برئاسة هنية من مغادرة القاهرة إلجراء جولية خارجيية، اكتفيى المصيدر فيي الوفيد بيالقول إن هنيية 
ن جيدول أعماليه تضيمن لقياءات ميع المسيؤولين  لم يكين يخطية لجولية خارجيية انطالقيا مين القياهرة، وا 

 حركة في القاهرة قبل العودة لقطاع غزة خالل األيام المقبلة.المصريين، وقيادات ال
ضيافة إليى  وعن سبب طول مدة الزيارة غير المسبوق بالنسبة لوفد مين حمياس، قاليت المصيادر إنيه وا 
لقيياءات الوفييد مييع وزييير المخييابرات المصييرية، كانييت هنيياك لقيياءات داخلييية لقيييادة الحركيية، حيييث عقييد 

 ات في القاهرة.المكتب السياسي عدة اجتماع
مصادر وفد حماس في القاهرة نفت بشدة عقد أي لقاء بين إسماعيل هنية ومحمد دحيالن، حييث أكيد 
مصدر في الوفيد أن هنيية أكيد أنيه لين يلتقيي دحيالن، وأن هيذا الموقيف ال ينسيحب عليى اللقياءات ميع 

اوي لييييس جدييييدا، وأضييياا المصيييدر أيضيييا "اللقييياء ميييع سيييمير المشيييهر  قيييادات تيييياره فيييي القييياهرة وغيييزة.
وحميياس تعتقييد بييان تيييار دحييالن فييي غييزة مكييون أساسييي داخييل القطيياع، ال سيييما فييي حركيية فييتح فييي 

 غزة".
 25/2/2018، الدوحة، الجزيرة نت

 
 لليهود 20 نهامحافظة م 30 " منالدولة الواحدة" إلقامةخطة إسرائيلية  .23

حيييد وثيييائق للخطييية االسيييرائيلية اال أميييسكشيييفت مصيييادر إسيييرائيلية رسيييمية : اليييراي –القيييدس المحتلييية 
لليهود،  20محافظة منها  30والتي تضم  "الدولة الواحدة"بندا الخاصة بسيناريوهات  14المكونة من 

كما تتضمن الوثائق الموضيحة فيي الصيور بليورة دسيتور واحيد مشيترك يحظيى بموافقية اليهيود والعيرب 
غربييية واالغييوار وميينح السييكان الجنسييية فييي الضييفة الغربييية وفييرض القييانون االسييرائيلي علييى الضييفة ال

 االسرائيلية واعتبار غزة كيانا مفصوال لوحده.
 26/2/2018، الرأي، عّمان

 
 مشروع قانون ضم المستوطنات حتى شهر أبريل/ نيسان بتأجيلنتنياهو يأمر  .24

ل مشيروع أمر بنيامين نتنياهو رئيس اليوزراء اإلسيرائيلي، ييوم األحيد، بتاجيي :ترجمة خاصة  - رام هللا
وبحسييب القنيياة العبرييية العاشييرة، فيي ن وزيييرة  قييانون ضييم المسييتوطنات المعييروا باسييم "فييرض السيييادة".

القضاء إيليت شاكيد رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون التشيريع أبلغيت اللجنية بقيرار رئييس اليوزراء بنييامين 
ل مناقشيييته حتيييى اليييدورة وأشيييارت شييياكيد إليييى أنيييه تقيييرر تاجيييي نتنيييياهو بتاجييييل نقييياو مشيييروع القيييانون.

 الصيفية للكنيست في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان المقبل.
 25/2/2018القدس، القدس، 
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 في غزة مشكلة الكهرباء تالسوق وتجاهلبمليوني لتر من الوقود  باعت حماس: يزعممردخاي  .25
يييوآب مردخيياي، إن  تييل أبيييب: قييال منسييق أعمييال الحكوميية اإلسييرائيلية فييي المنيياطق المحتليية، الجنييرال

أكثر من مليوني لتر من الوقود التي دخلت إلى غزة، أول من أمس، تبياع فيي السيوق الخاصية، بيدال 
 من استخدامها في توفير الكهرباء بضع ساعات إضافية لسكان القطاع.

فيي ييوم السيبت "وعممهيا عليى الصيحافة، إنيه  "فيسيبوك"في رسالة نشرها على صفحته فيي وجاء ذلك 
شاحنة وقود إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، إال  37خال مليوني لتر من الوقود محملة على جرا إد

أن منظميية حميياس )...  اختييارت عييدم تشييغيل محطيية توليييد الطاقيية فييي القطيياع، بييل االعتميياد علييى 
ليو كانيت حميياس اختيارت تشيغيل محطيية التولييد أيضييا، ". وأضيياا: "الكهربياء اتتيية ميين إسيرائيل فقية

ان غيزة قييد تمتعيوا بعييدد أكبير ميين سيياعات الكهربياء فييي منيازلهم يوميييا، ولكين هييذا بييالطبع ال لكيان سييك
يهييم مسييؤولي حميياس، ألنهييم يتمتعييون بالكهربيياء علييى مييدار السيياعة فييي منييازلهم. واتن، ميين الجييدير 

 . "التساؤل عما فعله مسؤولو حماس بالوقود الذي دخل القطاع؟
 26/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "لعلياـ"اللتشريع تصادق على منع الفلسطينيين من االلتماس لاإلسرائيلية اللجنة الوزارية  .26

صيييادقت اللجنييية الوزاريييية للتشيييريع، ييييوم األحيييد، عليييى مشيييروع قيييانون صييياغته وزييييرة : محميييود مجادلييية
ائيلية، القضاء اإلسرائيلية، أييليت شاكيد، والذي يتضيمن إبعياد الفلسيطينيين عين المحكمية العلييا اإلسير 

وخاصييية فيييي قضيييايا الصيييراع عليييى األراضيييي الفلسيييطينية ميييع المسيييتوطنين، وذليييك مييين خيييالل توزييييع 
 الصالحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس.

ويشيمل مشيروع القيانون تحوييل معالجية االلتماسيات إلييى النيابية العامية فيي القيدس، بيدال مين المحكميية 
لعليا التي تعالج ذلك اليوم. وسيكون للعليا صالحية التداول في االلتماسات فقة في حال االعتراض ا

 على قرارات المحكمة المركزية.
 25/2/2018، 48عرب 

 
 وسيطرة إسرائيلّية أمنّية كاملة ..أّقل من دولة "صفقة القرن "يدلين:  .27

الحييتالل اإلسييرائيلّي، عياموس يييدلين، أّنييه رأا الجنيرال احتييياا فييي جييو ا زهييير أنييدراوس: - الناصيرة
تبيييّن لييه ميين المييؤتمر السيينوّي لألميين، الييذي ُعقييد األسييبوع الماضييي فييي ميييوني ، أّن الشييرق األوسيية 
بالنسييبة للمجتمييع الييدولّي يحتييل مكاًنييا ثانوًيييا فييي مركييز االهتمامييات، وبشييكٍل خيياّ ٍ للواليييات الُمتحييّدة 
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عليى ميا يجييري فيي جنيوب آسييا، ُمشيّدًدا عليى أّن تياثير واشيينطن  األمريكّيية التيي تّصيب جيّل اهتمامهيا
 على الحلبات القريبة، أْي إسرائيل، سورّية ولبنان هو ضئيل للغاية.

الجنرال اإلسرائيلّي قائاًل إّن سورّية تحوّلت من ساحة حرٍب أهلّييٍة إليى حلبية -مع ذلك، أضاا الباحث
، ُمحّذًرا مين أّن ذليك قيد ييؤّدي إليى نشيوب حيرٍب بيين هيذه مواجهة بين القوا العظمى والدول الُمجاورة

الدول. وأّكد أّن القضيية الفلسيطينّية كانيت هامشييًة جيًدا خيالل الميداخالت والمباحثيات التيي جيرت فيي 
المييؤتمر، الفتًييا إلييى أّن القضييية الفلسييطينّية باتييت تّهييم منظمييات بييدون تيياثير وقديميية جييًدا مثييل جامعيية 

ضيياا أّن رئيييس الييوزراء، بنيييامين نتنييياهو، ناشييد بميينح فرصييٍة للسييالم بقبييول صييفقة الييدول العربّييية، وأ
القييرن، أْي مبييادرة ترامييب، مؤّكييًدا أّن إسييرائيل، بحسييب نتنييياهو سييتمنح الفلسييطينيين أّقييل ميين دولييٍة مييع 

، ولكن دون التنازل عن السيطرة األمنّية اإلسرائيلّية، ُمعتبًرا أّن أقوال نتنياه و جياءت ضيمن حكٍم ذاتيٍّ
الرّد الرسمّي لتل أبيب على محاوالت الفلسطينيين نقل الرعاية على المفاوضات من الوالييات الُمتحيّدة 

وخُل  إلى القول إّن التبعات التي اسُتشفت من الميؤتمر عليى  إلى هيئٍة دولّيٍة أخرا، بحسب تعبيره.
خّييية لتطييوير عالقييات إسييرائيل مييع الييدول اإلسييرائيلّية تؤّكييد علييى وجييود فرصيية تاري االسييتراتيجيةالبيئيية 

العربّيييية التيييي ُتعيييارض ميييا أسيييماه الهيمنييية اإليرانّيييية عليييى منطقييية الشيييرق األوسييية، الفتًيييا إليييى أّن هيييذه 
تجييييياه ” خطيييييواٍت إيجابّييييييةٍ ”الفرصيييية تمييييينح إسيييييرائيل إمكانيييييية ترسيييييي  دولتهيييييا، ويجيييييب عليهيييييا القييييييام ب

 لتحالف مع أعداء إيران من العرب، على حّد قوله.الفلسطينيين، األمر الذي سيكسر الحاجز أمام ا
 25/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 رئيس الشاباك األسبق: نتنياهو غير مؤهل التخاذ قرارات مصيرية .28

دعييييا رئيييييس جهيييياز األميييين العييييام )الشيييياباك  األسييييبق، كرمييييي غيلييييون، رئيييييس الحكوميييية : رامييييي حيييييدر
مين منصيبه عليى الفيور بسيبب التحقيقيات وملفيات الفسيياد  اإلسيرائيلية، بنييامين نتنيياهو، إليى االسيتقالة

 التي تحية به، معتبًرا أن رئيس الحكومة غير مؤهل التخاذ قرارات مصيرية للشعب اإلسرائيلي.
وانتقييد غيلييون نتنييياهو فييي كلميية ألقاهييا أمييام آالا المتظييياهرين فييي تييل أبيييب ضييد بقيياء نتنييياهو فيييي 

وزييير المالييية، موشيييه كحلييون، لالعتييراض علييى مواصييلة  ودعييا غيلييون كييذلك منصييبه، مسيياء السييبت.
نتنييياهو إشييغال منصييب رئيييس الحكوميية، وقييال: "الييوزير كحلييون، لييم نلتييق أبييًدا لكنييي انتخبتييك بسييبب 
استقامتك، ما الذي جعليك تغيير جليدك وتتحيول إليى وحييد القيرن؟ توجيه لزمالئيك فيي الليكيود وطيالبهم 

ذا فقييية سييييبقون فيييي الحكيييم حتيييى نهايييية اليييدورة االنتخابيييية باختييييار رئييييس حكومييية غيييير نتنيييياهو، هكييي
 الحالية".

 25/2/2018، 48عرب 
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 لم يدافع كما يجب وأخطأ في التعامل مع الصواريخ السورية F16: طاقم الـ يسرائيلالجيش اإل .29
 F16نشييرت وسييائل إعييالم إسييرائيلية نتييائج تحقيقييات جيييو االحييتالل لحادثيية إسييقاا طييائرة  الناصييرة:

 ئيلية قبل أسبوعين بصواري  أطلقتها منظومات الدفاع الجوي السورية.اإلسرا
ليم يتعاميل كميا يجيب “لسقوا الطائرة هيو أن طاقمهيا ” المعطى األساسي“وبحسب نتائج التحقيق ف ّن 

 ، وبهذا يكون قد أخطا في الوقت الذي تصّرفت فيه باقي الطواقم بشكل صحيح.”مع تهديد الصواري 
أخطييا الطيياقم مهنيييًا عنييدما لييم ُيييدافع كمييا يجييب، عملييه لييم يييتالئم مييع سييّلم “بييير وقييال مصييدر أمنييي ك

 ”.األولويات المطلوب خالل تهديد الصواري  الذي كان يمر به
وشدد المصدر عليى أّن منظوميات اليدفاع الجيوي الروسيية ليم تعميل ضيد الطيائرة اإلسيرائيلية، وهيو ميا 

 ية تابعة لها.يؤّكد رواية دمشق أنها أسقطتها بدفاعات جو 
 25/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 ر الزي الرسمي لجنودهيغيّ  سرائيليجيش اإل"معاريف": ال .30

ذكيييرت صيييحيفة "معييياريف"، ييييوم األحيييد، أن الجييييو اإلسيييرائيلي بيييدأ بتغييييير اللبييياس : القيييدس المحتلييية
فييي سيياحات  الرسييمي لجنييوده بهييدا تييوفير حماييية أكبيير، وزيييادة الثقيية لييديهم، وتحسييين فعالييية أدائهييم

وقالت الصحيفة، إن تغيير اللباس الرسمي للجنود، ياتي في إطار زيادة أعداد جنوده لعمليات  القتال.
 عسكرية برية أوسع نطاقا.

وتتميز هذه المالبس العسكرية بخصائ  فريدة تتكيف والظروا القتاليية والقيدرات المطلوبية، وتتمييز 
غييير قابييل لالحتييراق، وطبقيية حماييية للييركبتين، كونييه و ، بييبعض المواصييفات منهييا: زيييادة سييمك القميياو

 وتغييرات لحماية األقدام، إضافة إلى أن جيوب السراويل قادرة على حماية محتوياتها.
 25/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 سكويتنشر مناقصة لتعيين سفير في اليون "إسرائيل"رغم انسحابها .. "هآرتس":  .31

صييحيفة "هييآرتس" العبرييية، انييه علييى الييرغم ميين إعييالن رئيييس الييوزراء بنيييامين نتنييياهو رام هللا: نشييرت 
عين االنسيحاب مين اليونسيكو بسيبب "التمييييز المسيتمر ضيد إسيرائيل"، نشيرت وزارة الخارجيية مناقصيية 

سيييكو ومنظمييية بداخليييية، ييييوم الخمييييس الماضيييي، لتقيييديم ترشييييحات لمنصيييب سيييفير إسيييرائيل ليييدا اليون
في باريس، وذلك عشية انتهاء فترة السفير الحالي،  OECDمية في الميدان االقتصادي التعاون والتن

 كرمل شاما هكوهين، في أيلول المقبل.
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وتقول الوزارة إنه نظيرا ألن االنسيحاب اإلسيرائيلي لين ييدخل حييز التنفييذ إال فيي نهايية العيام، فسيتكون 
شيهر. وبعيد ذليك، قيد يركيز فقية عليى مهمتيه هناك حاجة إلى استبدال السيفير لميدة شيهرين أو ثالثية أ

فيي منظمية التعياون والتنمييية فيي المييدان االقتصييادي. لكين مسيؤولين آخيرين أوضييحوا أنيه عليى الييرغم 
ميين إعييالن االنسييحاب، إال أنيييه لييم يييتم التوصييل، بعيييد، إلييى قييرار نهييائي بشيييان مييا إذا كانييت إسيييرائيل 

 ستبقى في المنظمة بصفة مراقب.
 25/2/2018، األيام، رام هللا

 
 "الشاباك" يقلل من خطورة األوضاع بغزة لتكريس الحصار .32

في محاولة من المؤسسة اإلسرائيلية لتبرير الحصار الذي تفرضه سيلطات االحيتالل عليى : محمد وتد
قطاع غزة، وبغية االمتناع عن منح تسهيالت وتخفيف العقوبات، زعيم جهياز األمين العيام "الشياباك"، 

اع غيزة المحاصير ال تنيذر بوقيوع كارثية إنسيانية رغيم خطيورة وصيعوبة األوضياع أن األوضاع في قطي
التي يعيشها سكان القطاع، وذلك خالفا لموقف رئيس هيئة األركان بالجيو، الذي حذر مين مواجهية 

وأعد الجهاز وثيقة تقيدير موقيف عليى خلفيية تبياين المواقيف بيين الجهيات  عسكرية شاملة مع القطاع.
اسية حيال تخفييف الحصيار عين القطياع لمنيع تيدهور األوضياع العسيكرية، حييث قيدمت األمنية والسي

الوثيقيية إلييى المجلييس الييوزاري المصييغر لشييؤون السياسيية واألميين )الكابينيييت ، فييي الوقييت الييذي حييذر 
الجيو من تدهور األوضاع، بينما يعتقد وزير األمن أن حركة حماس تهيول وتبيالف فيي تصيوير شيدة 

ويسييتدل ميين الوثيقيية التييي حضييرتها دائييرة األبحيياث بييي"الشاباك"، وقييدمت باألسييبوع  ع.الضييائقة بالقطييا
الماضييي إلييى القيييادة السياسييية اإلسييرائيلية، أن الضييائقة االقتصييادية والمدنييية فييي قطيياع غييزة خطيييرة، 

 ولكنها ال تفي بتعريفات األزمة أو الكارثة اإلنسانية.
 26/2/2018، 48عرب 

 
 فلسطينية خاصة أراض  فنوا في وطنين د  : مئات المست"هآرتس" .33

ذكييييييرت صييييييحيفة هييييييآرتس  اإلسييييييرائيلية األحييييييد، أن مئييييييات المسييييييتوطنين : سييييييعيد عمييييييوري  - القييييييدس
اإلسييرائيليين، ُدفنييوا فييي أراض فلسييطينية خاصيية بالضييفة الغربييية، قريبيية ميين المسييتوطنات التييي كييانوا 

مية حقوقييية غيير حكوميية ليم تسييمها، يسيكنون فيهيا.  ونقليت الصيحيفة ذات التوجييه اليسياري، عين منظ
قولها إن العديد من المقابر ُدشنت في أراض فلسطينية خاصة، لدفن المستوطنين قرب أماكن سيكنهم 

 في المستوطنات المحاذية.  
 25/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
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 مقعدا  سيحصل عليها "الليكود" في االنتخابات 28استطالع:  .34
ع جديد للرأي أنه رغم الملفات التي يشتبه بان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أظهر استطال: رامي حيدر

بنيامين نتنياهو، متورا فيها وفضائح التحقيقات التي طاولته وعائلته ومقربين منيه، يبقيى الليكيود هيو 
 الحزب األكبر من ناحية المقاعد في الكنيست.

مقعيًدا،  28ية الثانيية أن الليكيود سيحصيل عليى وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته القناة اإلسيرائيل
مقعييًدا، وبالمقارنيية مييع اسييتطالعات سييابقة أجرتهييا ذات القنيياة، يظهيير  24ويليييه حييزب "ييييو عتيييد" بييي

مقعييًدا  15وبحسييب االسييتطالع، يحصييل "المعسييكر الصييهيوني" علييى  ازدييياد فييي عييدد مقاعييد الليكييود.
مقاعد، في حين يحصل كل من "كوالنو"  9ليهودي" على مقعًدا و"البيت ا 12والقائمة المشتركة على 

 5مقاعيد وشياس عليى  6مقاعد لكل منهم، ومييرتس عليى  7و"يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراة" على 
 مقاعد فقة.

وأشارت استطالعات أخرا إلى بقاء الليكود في الحكم على اليرغم مين نشير توصييات الشيرطة بتقيديم 
، فبحسيب 2000والملف  1000بالفساد والرشوة وخيانة األمانة في الملف الئحة االتهام ضد نتنياهو 

 لييو عتيد. 23مقعًدا مقابل  27استطالع أجرته القناة العاشرة قبل أيام، حصل الليكود على 
وحول احتمال ترأس شخ  آخر غير نتنياهو لليكود، أظهرت نتائج االستطالع أن الليكود سيحصل 

من المستطلعين ييرون ضيرورة بعيدم بقياء  %50ستطالعات أخرا إلى أن مقعًدا. وأشارت ا 26على 
 نتنياهو في منصب رئيس الحكومة.

 25/2/2018، 48عرب 
 

 موقف رؤساء الكنائس تدعماللجنة الرئاسية العليا  .35
أكيييدت اللجنييية الرئاسيييية العلييييا لشيييؤون الكنيييائس فيييي فلسيييطين دعمهيييا الكاميييل لموقيييف رؤسييياء  :رام هللا

فين والمسؤولين عن كنيسة القيامة في القدس، وا غالق هذه الكنيسة المقدسية والتاريخيية الكنائس المشر 
ليييى إشيييعار آخييير، احتجاجيييا عليييى قيييرار بلديييية  أنظييياروالتيييي تعتبييير محييية  العيييالم المسييييحي ألول ميييرة وا 

االحيييتالل فيييرض ميييا يسيييمى بضيييريبة "االرنونيييا" عليييى الممتلكيييات الكنسيييية فيييي مدينييية القيييدس، وقيامهيييا 
، وممتلكيييييات األسيييييقفيةعليييييى ممتلكيييييات وحسيييييابات بطريركيييييية اليييييروم االرثيييييوذكس، والكنيسييييية  بيييييالحجز

 وحسابات أخرا تابعة لعدد آخر من الكنائس التي مركزها مدينة القدس.
وأشارت اللجنة الرئاسية في بييان صيحفي، إليى أنهيا تؤييد وتيدعم البييان الصيادر عين بطريركيية اليروم 

ممثليييية بييييالبطريرك نورهييييان  األرمنيييييةوفيلييييوس الثالييييث، والبطريركييييية ممثلييييه بييييالبطريرك ثي األرثييييوذكس
مانوغيان، وحراسة األراضي المقدسة ممثلة باألب فرانشيسكو باتون، الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا أمام 
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أبييواب كنيسيية القياميية المغلقيية، وأعلنييوا فيييه عيين هييذا الموقييف االحتجيياجي المييدعوم ميين جميييع رؤسيياء 
 الماضيين. 2017وأيلول 2018كما ورد في بياناتهم التحذيرية في شهري شباا ، 13الكنائس الييي 

ودعييت اللجنيية إلييى أوسييع تضييامن ودعييم شييعبي لموقييف رؤسيياء الكنييائس ضييد بلدييية االحييتالل وضييد 
مشاريع القوانين التي تتهدد ممتلكاتهم، كما دعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الخطير، 

الدولية التي تتحدث عما يتعرض له الوجود المسييحي دون أن تحيرك سياكنا لليدفاع خاصة تلك القوا 
 عنه عندما يتعلق األمر باالنتهاكات اإلسرائيلية.

 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

صابةاستشهاد صياد  .36  آخرين برصاص بحرية االحتالل في بحر غزة وا 
ران بجييروح، برصييا  بحرييية االحييتالل اإلسييرائيلي علييى بعييد نحييو استشييهد صييياد وأصيييب آخيي: غييزة

وأفاد مراسلنا بيان ثالثية صييادين كيانوا عليى  أربعة أميال قبالة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.
مييتن مركييب صيييد قباليية بحيير غييزة، تعرضييوا إلطييالق نييار كثيييف ميين قبييل زوارق بحرييية االحييتالل، مييا 

 جروح أحدهم بالخطيرة استشهد على إثرها. أدا إلى إصابتهم، حيث وصفت
 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يعزل قرية بيت إكسا في القدس .37

أغلقييت قييوات االحييتالل اإلسييرائيلي يييوم األحييد حيياجز بيييت إكسييا شييمال غييرب القييدس المحتليية، وعزلييت 
وأفيياد مييدير جمعييية بيييت إكسييا  ول أو الخييرو  منهييا.القرييية عيين محيطهييا، ومنعييت المييواطنين ميين الييدخ

التعاونيييية للنقيييل زيييياد زاييييد لوكالييية األنبييياء الفلسيييطينية، بيييان قيييوات االحيييتالل احتجيييزت حيييافالت القريييية 
 والمركبات القادمة إليها ومنعتها من العبور تحت حجج واهية.

خيير لبيييت إكسييا المحاصييرة وأضيياا أن هييذا الحيياجز هييو المييدخل الوحيييد للقرييية وال يوجييد أي مييدخل آ
 بجدار الفصل والمعزولة عن محيطها في مدينة القدس وعن القرا القريبة التابعة للضفة الغربية.

وناشد المواطنون الجهات الحقوقية وذات العالقة التدخل من أجل وقف عمليات التنكيل التي يتعرض 
 لها المواطنون على هذا الحاجز االحتاللي.

 25/2/2018 ،معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص             4567 العدد:             2/26/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الضفة الغربية ومعابر غزة ألربعة أيام تغلقسلطات االحتالل  .38
" عليى الضيفة أمنيى، مساء يوم األحيد، عين فيرض "طيوق اإلسرائيليسلطات االحتالل ت علن: أ رام هللا

اء، وحتيى منتصيف المعيابر ميع قطياع غيزة اعتبيارا مين منتصيف لييل الثالثياء/ األربعي وا غيالقالغربية، 
 ليل السبت/ األحد القادم، بسبب عيد "المساخر" لدا اليهود.

أمييام حييياملي التصييياريح بانواعهييا ميييا عيييدا  اإلسيييرائيلية، فسييتغلق المعيييابر اإلسيييرائيليوبحسييب اإلعيييالن 
 الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول باإلغالقات. اإلنسانيةالحاالت 

 25/2/2018 ،الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
 

 تطالب بعودة الحرم اإلبراهيمي لسيادتها الفلسطينيةاألوقاف  .39
سييالميته ومكانتييه التاريخييية  المسييجدأكييدت دائييرة األوقيياا اإلسييالمية فييي فلسييطين حرميية  اإلبراهيمييي وا 

خرا  المستوطنين من القسم المغتصب فيه  .والدينية، وطالبت بعودته لسيادتها الكاملة، وا 
اإلبراهيمي سجل على قائمة التراث العالمي المهدد بيالخطر  المسجدوقالت دائرة األوقاا في بيان إن 

فييي منظميية األمييم المتحييدة للتربييية والتعليييم والثقافيية )يونسييكو ، مطالبيية المنظميية والييدول التييي صييدرت 
ضييييع حييييد لهييييذه وصييييوتت للقييييرار بتحمييييل مسييييؤولياتها تجاهييييه، وكافيييية المؤسسييييات المحلييييية والدولييييية بو 

 العنجهية والعبث الخطير بحاضر ومستقبل الحرم من قبل االحتالل ومستوطنيه.
 25/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الخطيرة لنقل السفارة للقدس  التداعياتالمفتي يحذر من  .40

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطييب المسيجد األقصيى المبيارك الشيي  : القدس المحتلة
يية نقيل مقير سيفارتها إليى القيدس المحتلية، واليذي حيددت مريكحمد حسين مين خطيورة قيرار اإلدارة األم

 فيه ذكرا النكبة الفلسطينية موعًدا لذلك.
وقال حسين في بيان له األحد إن" هذا ميا يشيير إليى البجاحية التيي وصيل إليهيا المتحييزون لالحيتالل 

واالعتيييداء الصيييارا عليييى القضيييية الفلسيييطينية، فيييي ممعنيييين فيييي ظليييم الشيييعب الفلسيييطيني ومقدسييياته، 
وأكييد أن هييذا التعسييف غييير قييانوني، وسيييؤدي إلييى عواقييب خطيييرة تتحمييل وزرهييا  محاوليية لتصييفيتها".

 ية.مريكاإلدارة األ
وبّين أن نقل السفارة إلى القدس إن حصل، لن يكون اعتداًء على الفلسطينيين وحدهم، بل هو اعتداء 

سلمين في أنحاء العالم، وينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر صارا على العرب والم
القيييدس أرًضيييا محتليييية، ولييين يخيييدم السييييالم واألمييين فيييي المنطقيييية، بيييل سييييجرها إلييييى وييييالت الحييييروب 
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وأضاا أن المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة، لين يرضيخوا  والفوضى وعدم االستقرار.
ي، مريكيياء السييافر، وسييوا يبييذلون الغييالي والنفيييس ميين أجييل الوقييوا فييي وجييه التعنييت األلهييذا االعتييد

 الذي تتوالى على أبناء الشعب الفلسطيني النكبات بسببه.
 25/2/2018، فلسطين أون الين

 
 وطواقم البلدية تقتحم العيسوية االحتاللالقدس: قوات  .41

ل فيييي القيييدس، تحرسيييها قيييوات االحيييتالل، ييييوم اقتحميييت طيييواقم تابعييية لبلديييية االحيييتالالمحتلييية: القيييدس 
ونقيل مراسييلنا عين شييهود عييان قييولهم إن القيوة العسييكرية  األحيد، بلييدة العيسيوية وسيية القيدس المحتليية.

والطواقم البلدية تجولت في العديد من شوارع البلدة وسة حالية مين الخيوا والخشيية مين حملية جدييدة 
ييذكر أن العيسييوية تخضيع لحصييار عسيكري مشييدد منييذ  ة.لبلديية االحييتالل تطيال منييازل ومتياجر البلييد

 أكثر من ثالثة أسابيع.
 25/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في الضفة الغربية فلسطينيا   25تعتقل  قوات االحتالل .42

بييية فلسييطينيا فييي الضييفة الغر  25اعتقييل الجيييو اإلسييرائيلي : عبييد الييرؤوا أرنيياؤوا -المحتليية  القييدس
وقال الجيو اإلسرائيلي في بيان، اليوم اإلثنين، إنه اعتقل الفلسطينيين  خالل ساعات الليلة الماضية.

ميين المعتقلييين هييم ميين قرييية النبييي  تسييعة أن إلييى وأشييار بشييبهة" الضييلوع بنشيياطات إرهابييية شييعبية".
 قبل قوات األمن". " تمت إحالتهم للتحقيق منوأضاا صالح، قضاء رام هللا في وسة الضفة الغربية.

 26/2/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 الكالب المدربة... أداة االحتالل لمطاردة الفلسطينيين بال مخاطر .43
ال يتيييردد االحيييتالل اإلسيييرائيلي أبيييدًا فيييي اسيييتخدام كيييل أسييياليب القميييع ضيييد : نيييابلس ييييي سيييامي الشيييامي

ك في أروقة "الشاباك" وأجهزة األمن اإلسيرائيلية. الفلسطيني المتهم، أو المشتبه به، في أي قضية تحا
وال تعد وال تحصيى أسياليب القميع التيي يسيتعرض بهيا المحتيل أميام العيالم، مين دون حسييب أو رقييب 

 دولي يوقف هذه الممارسات الخارجة عن القانون.
حدا أبشع وسائل القميع، والتيي تحوليت إليى وحيدة خاصية، هيي اسيتخدام الكيالب البوليسيية  المدربية وا 

فييي عمليييات االقتحييام الليلييية واالعتقيياالت، باإلضييافة إلييى تعييذيب األسييرا ومهاجميية أقسييامهم داخييل 
سيجون االحيتالل. وكانيت الفتية االسييتعانة بيالكالب البوليسيية فيي عمليييات اقتحيام مدينية جنيين أخيييرًا، 
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رايير/ شييباا ضيمن عملييات البحيث عيين المقياوم أحميد نصير جييرار، اليذي استشيهد فيي السييادس مين فب
الحالي. ويدّرب مختصون إسرائيليون كالبًا بوليسية على أدق التفاصيل. واستطاعت عمليات التدريب 
خضياعه حتيى تيتم  المكثفة والخاصية للكيالب أن تجعلهيا تقيتحم بيوتيًا، وتينقض عليى أحيد المطليوبين وا 

 السيطرة عليه، وبعدها يتدخل جنود االحتالل لينفذوا ما جاؤوا من أجله.
 1980تسيييتخدم قيييوات االحيييتالل اإلسييييرائيلي الكيييالب البوليسيييية منيييذ فتييييرة طويلييية، إال أنيييه فيييي العييييام و 

نقييياذ واستكشييياا  أصيييبحت ليييديها وحيييدة خاصييية تيييدعى "عيييوكيتس"، مهمتهيييا القييييام بعملييييات مالحقييية وا 
والعثيور علييى أسيلحة ومييواد متفجييرة، وفيق مييا قيال مييدير مركييز أحيرار لدراسييات األسيرا، فييؤاد الخفييو، 
ليييي"العربي الجدييييد". وأضييياا أن هيييذه الكيييالب البوليسيييية تخضيييع لتيييدريب مكثيييف يسيييتمر لفتيييرة طويلييية، 
وأحيانًا يعيو الكليب ميع مدربيه ميدة سيتة أشيهر، ليكيون هنياك تواصيل بينهميا، باإلضيافة إليى أن هيذه 

 الكالب تكون لها رتب عسكرية كما الجنود.
 26/2/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 ة تقرر تعليق إضرابها في مشافي غزةشركات النظاف .44

وم األحييد، إيقيياا جميييع الفعاليييات يييأعلنييت شييركات النظافيية واألغذييية العامليية فييي قطيياع غييزة، : غييزة
واألنشطة التي قامت بها في الوقت السابق للُمطالبة بحقوقها، وا عطاء فرصة أخييرة لألطيراا المعنيية 

إنهييا ناقشييت مييع مسييؤولي وزارة الصييحة فييي رام هللا  وقالييت الشييركات فييي بييياٍن لهييا: لحييل هييذه األزميية.
الُمستحقات المالية والتيي ليم ُتصيرا  في مقر وزارة الصحة، أزمةن  األحد وميوغزة خالل اجتماع جرا 

 منذ ستة أشهر، ُمبّينًة أنه تم االتفاق والتعّهد على دفع هذه المخصصات خالل أسبوعين.
 25/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في جنين بسبب حديثه عن " الخيانة" السلطة توقف خطيبا   .45

أوقفييت وزارة األوقيياا فييي حكوميية الحمييد هللا خطيييب المسييجد الكبييير فييي مدينيية جنييين شيييمال : جنييين
الضفة الغربية عن الخطابة واقتطعت جزًءا من راتبيه بسيبب حديثيه عين "الخيانية" فيي خطبية الجمعية، 

وقالت مصادر محلية:" إن الشيي  محميد سيليمان عبياهرة مين  قاا.بدعوا مخالفته تعليمات وزارة األو 
بلييدة اليييامون غييرب جنييين، وهييو إمييام مسييجد جنييين الكبييير فييي مدينيية جنييين، عنييون خطبتييه للجمعيية 

وأشيارت المصيادر  الماضية والتي ألقاها في مسيجد شيهاب اليدين فيي المدينية عين موضيوع، الخيانية".
مين  شييكل 500بلغته بانه موقوا عن الخطابة، وأخبرتيه باقتطياع إلى أن مديرية األوقاا استدعته وأ

  رابته األساسي عقاًبا على ذلك.
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وانتشرت حملة على مواقع التواصل االجتماعي تستنكر سلوك وزارة األوقاا وتعسفها في حق الشيي  
 عباهرة.

 25/2/2018، فلسطين أون الين
 

 د جنوب نابلسمن أراضي جالو  دونما   120مستوطنون يستولون على  .46
 دونما من أراضي قرية جالود جنوب نابلس. 120استولى مستوطنون على  ":وفا" -نابلس

وقيييال مسيييؤول مليييف االسيييتيطان شيييمال الضيييفة غسيييان دغليييس فيييي تصيييريح صيييحفي، ييييوم األحيييد، إن 
 120المسييتوطنين يسييتغلون بنيياء مسييتوطنة "عميحيياي" لتنفيييذ أطميياعهم فييي األرض، واالسييتيالء علييى 

 دونما من األراضي الزراعية في قرية جالود.
 26/2/2018، األيام، رام هللا

 
 الفلسطينيون يهددون بالزحف بعشرات اآلالف نحو بلدات ه جروا منها .47

إن استمرار الحصار "قال منسق التجّمع أحمد الكرد، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، أمس: 
. "الكارثي"، واصيييفا الوضيييع بيييي"أكثييير مييين أليييف ضيييحية فعاميييا خلَّييي 11عليييى القطييياع منيييذ أكثييير مييين 

، مشيييددا "كيييم ينتظيييرون )المجتميييع اليييدولي  مييين الضيييحايا حتيييى يرفعيييوا الحصيييار عييين غيييزة"وأضييياا: 
 ."إذا انفجرت غزة فستنفجر في وجه االحتالل ومن يحاصرها"بالقول: 
ذا كييان ال بييد ميين رنييا منهييا جّ، سييننطلق بعشييرات اتالا إلييى العييودة إلييى قرانييا التييي هُ "وتييابع:  )....  وا 

 ."1948ن إلى أراضينا وقرانا في األراضي المحتلة عام و الموت، فسنموت ونحن عائد
ليم ييتم تحدييد موعييد  -وكيان نشيطاء فلسيطينيون فيي قطياع غييزة، قيد أطلقيوا دعيوة لتنظييم مسيييرة كبييرة 

عليى اسيتمرار الحصيار ، احتجاجيًا 1948تتجه نحو الحيدود ميع األراضيي المحتلية  -فعلي النطالقتها 
 ية واإلسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.مريكوالتحركات األ

 26/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "حكومة الوفاق"وفد مصري في غزة لتمكين  .48

وصل إلى ًا، مصري اً أمني اً وفد، أن فتحي صّباح ، عنغزةمن  ،26/2/2018، ، لندنالحياةذكرت 
شمال القطاع لمتابعة تطورات المصالحة واإلشراا  "ايريز"عبر معبر بيت حانون قطاع غزة أمس 

على تذليل العقبات التي تعترض طريقها، وذلك بالتوازي مع وصول عدد من وزراء حكومة التوافق 
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الفلسطينية، ووكالء الوزارات في أول زيارة لهم إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لعقد الجلسة 
 ."فيديوكونفرنس"سبوعية لمجلس الوزراء غدًا عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة األ

وكان في استقبال الوفد، الذي يضم مسؤول ملف فلسطين في االستخبارات العامة المصرية اللواء 
سامح نبيل، والقنصل في السفارة المصرية لدا فلسطين العميد خالد سامي، وكيل وزارة الخارجية في 
 غزة غازي حمد، والمدير العام لقوا األمن الداخلي في وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم.

أن خطة عمل الوفد في غزة تستهدا تمكين حكومة الوفاق  "الحياة"وأوضحت مصادر في القاهرة لي 
ائب ترك اإلشراا على الضر  "حماس"من عملها، وعودة الموظفين القدامى والطلب من حركة 

 الثالثاءوالجباية والقضاء وعدد من إدارات وزارة الداخلية. وأشارت إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعها 
، ورجحت مشاركة الوفد األمني المصري في االجتماع، "الكونفرنس"ما بين رام هللا وغزة من طريق 

 الذي سيخص  لمناقشة تمكين الحكومة في القطاع.
القطاع  إلىاعًا مع وزير النقل والمواصالت سميح طبيلة، الذي وصل وفور وصوله، عقد الوفد اجتم

وجهة نظره، والوقوا على العقبات التي تعترض عمل الوزارة، خصوصًا ما  إلىأمس، لالستماع 
 يتعلق بجباية الرسوم.

مصادر فلسطينية  ، أنأشرا الهور، عن غزة، من 26/2/2018، لندن، القدس العربيوأضافت 
إنه تقرر أن يشرع الوفد األمني المصري،  "القدس العربي"قالت لي  ،لف المصالحةمطلعة على م

الذي عاد مجددا يوم أمس إلى قطاع غزة، بناء على التفاهمات التي توصلت إليها القاهرة قبل أيام 
الحكومة، بما تشمل الخطوة من  "تمكين"بين فتح وحماس، في اإلشراا بشكل فعلي على عملية 

ن هناك آماال كبيرة على أن  20مج بحث جدي لد ألف موظف من حماس في الوظيفة الرسمية، وا 
 ينهي الوفد مهمته في وقت قريب، لوصول وفد حكومي آخر إلى غزة قادما من رام هللا.

عند مغادرته القطاع  "سيبدأ من حيث انتهى"وحسب المصادر المطلعة ف ن الوفد األمني المصري 
حكومة التوافق في غزة  "تمكين"وسيباشر على الفور مهام اإلشراا على قبل شهرين ونصف تقريبا، 

الداخلية إلى خزينة الحكومة، بالترافق مع إنهاء  "الجباية"بشكل كامل، بما في ذلك إحالة عملية 
ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس بعد االنقسام، في الوظيفة الرسمية، مستندا  20 "دمج"عملية 

 ومي معد لهذا األمر، أعلنه رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا.بذلك إلى قرار حك
وستشمل عملية الوفد إكمال االجتماعات التي كان قد عقدها قبل مغادرة غزة بشكل مفاجئ قبل 
شهرين ونصف، من خالل الجمع بين الوزراء ومسؤولي غزة الحكوميين، إلنهاء أي خالا يعيق 

ك االستمرار في إعادة أعداد من الموظفين القدامى إلى إعمالهم من ، ومن ضمن ذل"التمكين"عملية 
 عاما. 11جديد في السلك الحكومي، بعد أن تركوها عقب سيطرة حماس قبل 
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للتفاهمات التي ستجرا على  "الضامن"ويتردد هذه المرة أن يكون الوفد األمني المصري هو 
ألف موظف،  20، وعملية دمج "الجباية"ل الحكومة، ومسالة نقل أموا "تمكين"األرض، من خالل 

حيث هناك آمال بان تنتهي العملية قريبا، بناء على تفاهمات توصل اليها المسؤولون المصريون 
 خالل األيام الماضية بين قيادات من حركتي فتح وحماس في القاهرة.

شمال  "إيرز"ووصل ظهر أمس الوفد األمني المصري إلى قطاع غزة، من خالل معبر بيت حانون 
القطاع، ويضم كال من اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري لدا السلطة الفلسطينية، خالد 
سامي، والعميد عبد الهادي فر ، في خطوة يامل من ورائها سكان غزة أن تنهي ماساتهم المتفاقمة 

طاع غزة بشكل عام جراء الحصار اإلسرائيلي، واستمرار االنقسام السياسي، بعد أو وصلت أحوال ق
 ."حافة االنهيار"إلى 

وفي داللة على وجود تفاهمات جديدة للشروع بتطبيق باقي بنود اتفاق المصالحة الموقع بين فتح 
أكتوبر/ تشرين األول الماضي، ترافق وصول الوفد األمني المصري، مع وصول  12وحماس يوم 

 وفد وزاري من حكومة التوافق.
 

ومباحثات إلنشاء شبكة .. لحماية خطوط الغاز "إسرائيل"ن بين مصر وتعاو": العربي الجديد" .49
 بحرية جديدة
ربطت مصادر حكومية مصرية مطلعة على ملف التعاون في مجال ": العربي الجديد"القاهرة يي 

سرائيل وقبر ، بين الحملة العسكرية التي يشنها الجيو المصري حاليًا على  الطاقة بين مصر وا 
سرائيل لتامين خة تصدير تنظيم "والية س يناء"، وبين تفاهمات عسكرية واستراتيجية بين مصر وا 

 .2012الغاز المصري إلسرائيل، الممتد عبر سيناء، والذي توّقف ض  الغاز فيه منذ 
وكانت مصر قد تكّبدت خسارة إحدا قضايا التحكيم التي رفعتها عليها شركة "كهرباء إسرائيل" بقيمة 

مرة منذ  13سبب فشلها في حماية خة تصدير الغاز وتعّرضه للتخريب واإلحراق مليار دوالر ب 1.7
، علمًا بان جماعة 2012، حتى توّقف تصدير الغاز إلسرائيل نهائيًا في مايو/أيار 2011فبراير/شباا 

"أنصار بيت المقدس"، التي تحّولت منذ عامين إلى "داعو سيناء" بعد مبايعتها التنظيم التكفيري، 
 قد أعلنت مسؤوليتها عن تخريب الخة مرات عدة. كانت

سرائيل ليس  وقالت المصادر الحكومية لي"العربي الجديد" إن "التنسيق العسكري واألمني بين مصر وا 
سرًا، وهو في أفضل حاالته حاليًا، وبعدما كان التنسيق االستخباراتي بين البلدين يتم عبر قنوات 

جري بصورة مباشرة بمعزل عن واشنطن، ودائرة )الرئيس ية في غالب األحيان، أصبح يأمريك
المصري  عبد الفتاح السيسي المتحكمة بشكل مباشر في االستخبارات الحربية والعامة، تثق في 
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تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية بشان مجابهة الجماعات "التكفيرية" في سيناء. كما أن هناك تعاونًا 
والتبادل المعلوماتي على األقل، حال التسليم بنفي الجيو المصري  عسكريًا في التمشية والتامين

 مشاركة الجيو اإلسرائيلي فعليًا في الهجوم الجوي على معسكرات داعو".
وأوضحت المصادر أن "الجانبين المصري واإلسرائيلي تحّدثا عن وجود طريقين لنقل الغاز 

ياا، شمال دلتا النيل"  الطريق األول هو الخة اإلسرائيلي لنقطتي اإلسالة الرئيسيتين في إدكو ودم
القائم لتصدير الغاز المصري إلسرائيل، والذي يتطلب عملية طويلة من إعادة التاهيل الفني، 
ب صالح األضرار التي أصابت الخة على مدار السنوات الماضية ورفع الكفاءة، وكذلك بجعله 

ر المضخات، وهو ما يستدعي تشديد عملية التامين مالئمًا لالستيراد بداًل من التصدير بتعديل مسا
بواسطة الجيو المصري طوال فترة إعادة التاهيل، فضاًل عن استمرارها مستقباًل. أما الطريق الثاني 
سرائيل، فهو إنشاء شبكة أنابيب جديدة عبر البحر للربة بين  والذي مازال قيد البحث بين مصر وا 

المسافة المباشرة بين الحقول اإلسرائيلية وعلى رأسها حقل الطرفين وكذلك قبر ، باعتبار أن 
"ليفياثان" وبين السواحل المصرية التي ستتم فيها عملية اإلسالة، أقل بكثير من المسافة البرية التي 

 تستدعي وجود األنابيب على أرض سيناء.
ن الناحية االقتصادية وذكرت المصادر أن "عملية إنشاء شبكة أنابيب جديدة قد تكون إفادتها أكبر م

للدول الثالث، ال سيما أن اتفاقية تصدير الغاز من قبر  لمصر بغرض اإلسالة أيضًا، ستدخل 
على األرجح، وهو ما سيستدعي عاجاًل أم آجاًل إنشاء شبكة أنابيب جديدة،  2020حيز التنفيذ عام 

ل المملوكة إلسرائيل، وعلى ال سيما أن حقول الغاز الخام المملوكة لقبر  متاخمة تمامًا للحقو 
 رأسها حقل أفروديت، مما يسمح باستخدام أجزاء من الشبكة بصورة موحدة".

وأكدت المصادر أن "حماية هذه الشبكة البحرية ستكون مسؤولية مشتركة بين الدول الثالث باعتبارها 
سرائيل اللتين تمتلكان قوات جوية وبحرية متطورة و  قوية بالنسبة مالكة لها، وخصوصًا مصر وا 

لقبر "، مشيرًة إلى أّن "القانون الدولي يرّتب مسؤولية الحماية األمنية ألنابيب الغاز والنفة على 
الدولة التي تمّر األنابيب في أراضيها أو مياهها اإلقليمية، لكن في الوقت نفسه ال يوجد ما يمنع أن 

 فير الحماية األمنية أو العسكرية لها".تتضافر جهود الدول التي تشترك في شبكات الغاز والنفة لتو 
وقال مصدر دبلوماسي مصري متخص  في المنازعات القانونية لي"العربي الجديد" إن "مصر 
سرائيل بصدد توقيع اتفاق إلسقاا الغرامة المحكوم بها على مصر من جهة، والتعّهد المشترك بعدم  وا 

االستيراد الجديد، وأن يعمل الطرفان على  اللجوء للتحكيم الدولي حال حدوث أي ضرر يهدد اتفاق
حّل المشاكل العالقة بالطرق الودية، وأنه في حال رغبة أي طرا في اللجوء للتحكيم، فيجب أواًل أن 
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يتم تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الحلول المقترحة، ثّم االستعانة بمحّكمين قانونيين من مراكز 
 كز".دولية، دون اللجوء فرديًا لتلك المرا

وأضاا المصدر أّن "االتفاق سينّ  على سرية المعامالت المالية واألمنية والفنية بين الطرفين، 
وعدم عرضها على أية هيئة تحكيمية، وتقديمها حال الطلب من قبل اللجنة المشتركة لتسوية 

 المنازعات التي قد تنشا عند التنفيذ أو وقوع األضرار".
 26/2/2018، لندن، العربي الجديد

 
 مباحثات مصرية أردنية حول مستجدات القضية الفلسطينية والعالقات الثنائية .50

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين  :د ب أ –القاهرة 
األردني أيمن الصفدي مساء اليوم األحد في بروكسل عشية اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية 

 ة بشان القدس مع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي.العربي
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، بان الوزيرين بحثا 
العالقات الثنائية وأبرز التطورات اإلقليمية، خاصة تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود 

ية، فضاًل عن العمل مع الشركاء الدوليين واإلقليميين لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطين
إحياء عملية السالم والحفاظ على المرجعيات الخاصة بها، تمهيدًا الجتماع يوم االثنين للجنة الوزارية 

 .األوروبيالعربية مع وزراء خارجية االتحاد 
 25/2/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 حماس قدمت كل شيءاألشعل: السلطة تعطل المصالحة و  .51

قال مساعد وزير الخارجية المصري األسبق الدكتور عبد هللا : نور الدين صالح -/ غزة القاهرة
األشعل، إن جمهورية مصر العربية ال تستطيع إعالن الطرا الفلسطيني الُمعطل للمصالحة 

 الفلسطينية، رغم علمها بذلك.
الطرا الُمعطل يعني أنها نصبت نفسها  وأوضح األشعل لصحيفة "فلسطين"، أن إعالن مصر عن

 قاضًيا وليس وسيًطا إلتمام المصالحة الفلسطينية.
وأكد األشعل "أن السلطة هي الطرا الذي يعرقل المصالحة الفلسطينية، ألن حماس قدمت كل 
 شيء، من أجل إتمامها"، مستدركًا "لكن السلطة متوجهة لحماس بنية مختلفة، وهي ليس المصالحة".

قصائها عن المشهد، عاّدا ذلك أنه وأوض ح أن السلطة تهدا من وراء المصالحة الحتواء حماس وا 
 يدخل في إطار وظيفتها تلبية لمطالب )إسرائيل .
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وجدد تاكيده أن مصر لم تتخل عن دورها في دعم المصالحة الفلسطينية، "وليس هناك مؤشرات تدل 
 ية تسوية".على غير ذلك، باعتبارها اللبنة األولى ألي عمل

وبحسب األشعل، ف ن دواعي المصالحة ليست متوفرة في الساحة الفلسطينية، نظرًا لوجود شقاق كبير 
بين السلطة وحماس، وأن األخيرة لها تجربة سابقة في ذلك، وقدمت كل ما لديها، لكن األولى 

  .إسرائيليحكمها أوضاع معينة ال تستطيع الفكاك منها وهي التعاون مع )
 25/2/2018، ن أون الينفلسطي

 
 األردن يدين اإلجراءات اإلسرائيلّية ضّد كنائس القدس .52

دان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  :بترا -عمان
وأكد المومني رفض المملكة المطلق  اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.

جراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في لإل
األماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك األمالك واألوقاا اإلسالمية والمسيحية، واتخاذ 

ا ُيسمى خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس المسيحية في القدس، والتي كان آخرها قيام م
بي"بلدية القدس" بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفعها لمستحقات مالية 

وشدد المومني على تضامن األردن الكامل مع الكنائس المسيحية في  متعلقة بضريبة المسقفات.
اإلسرائيلية األخيرة القدس التي أعلنت اليوم عن إغالق كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية ضد القرارات 

بهذا الشان، وطالب الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، 
 واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية.

 25/2/2018الغد، عّمان، 
 

 القدسعائلة ب 200جمعية تركية تقدم مساعدات لـ  .53
عائلة فلسطينية في القدس المحتلة  200قدمت جمعية "صداقة طاو" التركية مساعدات إلى 

عائلة في بلدة الرام بالقدس،  200ووزعت المساعدات على  لمساعدتها على تجاوز فصل الشتاء.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية، أنس  وتضمنت مدافئ كهربائية، وبطانيات، ومالبس شتوية.

أعوام، وتحاول أن تكون بلسما لجراح اإلخوة  8إن الجمعية تعمل في فلسطين من  أرباو "
وأضاا أن الجمعية تقدم المساعدات للمحتاجين في فلسطين على مدار العام، كما  الفلسطينيين".

 تقدم العون للعديد من األيتام.
 25/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 صيني في إعادة إعمار سورية يخدمنادراسة إسرائيلية: الدور ال .54
اعتبرت دراسة إسرائيلية أن نيل الصين حق تنفيذ معظم مشاريع إعادة اإلعمار في : صالح النعامي

سورية يخدم المصالح اإلسرائيلية. وشددت الدراسة، التي صدرت عن "مركز بيغن السادات للدراسات 
موقعه أمس األحد، أن الدور الرئيسي للصين في  االستراتيجية" التابع لجامعة "بار إيالن"، ونشرها

تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار يخدم المصالح األمنية واالستراتيجية إلسرائيل. وأوضحت الدراسة، التي 
أعدها الباحث روي فلنر، أن ما يعزز أهمية الدور الذي تلعبه الصين تحديدًا في مشاريع إعادة 

دول الخليج ال يمكنها أن تسهم في هذه المشاريع، ألنها ترفض اإلعمار حقيقة أن الدول الغربية و 
التسليم ببقاء بشار األسد في سدة النظام، ما يجعل الخيارات محصورة في كل من إيران، وروسيا، 

 والصين.
وأشارت الدراسة إلى أن طابع العالقة بين نظام األسد والصين يؤهل بكين للتنافس على االستحواذ 

من مشاريع إعادة اإلعمار، مشيرة إلى أن الصين ظلت المزود الرئيس للسالح  على نسبة كبيرة
 لجيو األسد حتى قبل اندالع األحداث الحالية في سورية.

وأوضحت الدراسة أن الطابع العلماني للنظام، باإلضافة إلى مواقفه المناوئة للغرب، يجعالن الصين 
ن تفوق الصين االقتصادي، وقدراتها المالية، تبدي حرصًا على التجند لضمان بقائه. وأوضحت أ

يمكنانها من تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار عبر قروض بعيدة األمد، أو على شكل هبات تمنح لنظام 
يران.   األسد، وهو ما ال يمكن أن تقدم عليه روسيا وا 

 26/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ية إلى القدسمسيرات تونسية تندد بقرار نقل السفارة األمريك .55
نددت مسيرات في تونس بالقرار األمريكي القاضي بنقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس وكاالت: 
وقد نظمت جمعية أنصار فلسطين، بالتعاون مع جمعيتي فداء من أجل . أيار المقبلفي مايو/

حبيب فلسطين، ونساء تونس من أجل فلسطين، مساء أول أمس السبت، مسيرة وسة شارع ال
أيار المقبل، بورقيبة، للتنديد بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة إلى القدس في مايو/

 تزامنًا مع ذكرا النكبة. 
فلسطين ال "، و"رفضًا لقرار ترامب.. القدس عاصمة أبدية لفلسطين"ورفعت المسيرة شعارات تضمنت 

 ."ال لقرار ترامبال للتطبيع "، و"تقبل التقسيم.. أنقذوا غزة
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وقال رئيس جمعية أنصار فلسطين، بشير الخذري، إن المسيرة تاتي للتنديد بقرار ترامب، وكسر 
ال ينسى الحق  الحصار عن غزة، ولتجريم التطبيع. وقال إّنهم يتوجهون برسالة إلى الشعب لكي

 الفلسطيني الذي يجب أن يكون في صدارة االهتمامات. 
اسب وقطعت أشواطًا في تقرير مصيرها وكسب الحرية، وبالتالي ال بد أن وبين أن تونس حققت مك

 توّظف هذه المكاسب من أجل الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل. 
غير "بدوره، أوضح عضو جمعية فداء من أجل فلسطين، إلياس جبيرة أن قرار ترامب بشان القدس 

ة للتنديد بهذا القرار، خاصة التحركات األخيرة مقبول، والبد من حشد المساعي والتحركات العربي
 ."والتصريحات بشان تقديم نقل السفارة إلى مايو المقبل

 26/2/2018الخليج، الشارقة، 
 

 ألف أسرة فقيرة في غزة 20البدء في صرف مساعدات قطرية لـ  .56
الدفعة األولى من أعلنت وزارة التنمية االجتماعية في قطاع غزة، عن استالم  :"القدس العربي"غزة ي 

 المساعدات اإلغاثية العاجلة، ضمن منحة أمير قطر، الشي  تميم بن حمد، المقدمة لسكان القطاع.
الحكومية في غزة، إن وزارته بدأت منذ  "الرأي"وقال يوسف إبراهيم وكيل الوزارة، في تصريح لوكالة 

هيدا لتدشين المرحلة األولى من يومين باستالم المساعدات الطارئة التي تبرعت بها دولة قطر، تم
عملية توزيع هذه المساعدات، التي ستبدأ اليوم االثنين بحضور السفر محمد العمادي، رئيس اللجنة 

 القطرية إلعمار غزة.
ألف أسرة، من العوائل التي تستفيد من مخصصات  20وأوضح أن هذه المساعدات ستستفيد منها 
، أو األسر "األشد فقرا، واألكثر أفرادا"ت الوزارة على أنها الشؤون االجتماعية، وتصنف ضمن بيانا

 التي بها مرضى وكبار سن وذوو إعاقة، وطلبة جامعات.
 26/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 يدعو لهبة ضد نقل السفارة األمريكية إلى القدس "التحاد العالمي لعلماء المسلمينا" .57

القره داغي، األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء  : دعا الشي ، عليّ "القدس العربي" –لندن 
ضد إعالن واشنطن اعتزام نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس،  "هبة شعبية ورسمية"المسلمين، إلى 

 بحلول ذكرا نكبة فلسطين، منتصف مايو/ أيار القادم.
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نسانية رسمية وش"وقال، في بيان:  عبية في وجه هذا ندعو إلى هبة فلسطينية عربية إسالمية وا 
العدوان األمريكي على أولى القبلتين، ومسرا النبّي محمد عليه الصالة والسالم، ومحضن المسيح 

 ."عليه السالم
إلى القدس الذي  األمريكيةوقفة صمود من األمة العربية واإلسالمية ضد نقل السفارة "كما دعا إلى 

قضية ". وأكد أن "1948ا السنوية لقيامها عام جاء متزامنا مع إحياء دولة المحتل الصهيوني للذكر 
القدس هي قضية األمة كّلها، والسماح بالتفرية بها أو تزوير هويتها هو وصمة عار ال يغفرها هللا 

 ."تعالى وال التاري  وال األجيال
القدس والمسجد األقصى أمانة في "وخاطب القره داغي، زعماء الدول العربية واإلسالمية قائال إن 

 ."عناقكم والتهاون فيها تهاون في حق المسجد الحرامأ 
يجب على الزعماء جميعا شرعا أن تستعملوا كل ما لديكم من الوسائل الدبلوماسية "وشدد على أنه 

. واعتبر نقل سفارة واشنطن "واالقتصادية وغيرهما لمنع أمريكا من االستمرار في اتخاذ هذه الخطوة
حرب على المسلمين وخطوة تكرس الحتالل غير شرعي بصورة فجة إعالن "للقدس في مايو المقبل 

 ."ال يمكن قبولها
 26/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 عربي يناقش مستقبل عملية السالم -لقاء أوروبي  .58

تنعقد اليوم في بروكسل، اجتماعات وزراء خارجية دول االتحاد : عبد هللا مصطفى -بروكسل
فات عدة في مقدمتها عملية السالم في الشرق األوسة، إلى جانب األوروبي. وسيبحث الوزراء مل

 ملفات أخرا، وفق ما أعلنه المجلس الوزاري األوروبي.
وقال بيان للمجلس إن رؤساء الدبلوماسية األوروبية سيواصلون استكشاا سبل تحقيق حل الدولتين، 

طراا الدولية المانحة للسلطة ومتابعة نتائج اجتماع الدورة االستثنائية للجنة التنسيق بين األ
 الفلسطينية، الذي استضافته بروكسل أخيرا.

وأشار البيان إلى أن األمين العام للجامعة العربية وستة وزراء خارجية، هم أعضاء لجنة المتابعة 
بالجامعة العربية، سيشاركون في غذاء عمل على هامو االجتماعات، وسيبحثون سبل إحياء عملية 

الفلسطينيين واإلسرائيليين. وأوضح البيان أن الدول المشاركة في االجتماع هي: مصر، السالم بين 
 والسعودية، واإلمارات، والمغرب، واألردن، وفلسطين.

وكانت فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية في االتحاد، قد شددت على ثبات الموقف 
، والسعي األوروبي إلى إعادة الطرفين اإلسرائيلي األوروبي من مسالة القدس، والتمسك بحل الدولتين
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ي، مريكوالفلسطيني إلى طاولة المفاوضات. ونفت موغيريني أن يكون الدور األوروبي بديال للدور األ
ي، ولن تستطيع واشنطن بمفردها أن أمريكلن يكون هناك سالم في المنطقة من دون دور "وقالت: 

 ."تحقق عملية سالم
ي بروكسل، عن مكتب فيدريكا موغيريني، إنه من المهم جدا أال تتفاقم الحالة أكثر وقال بيان صدر ف

من ذلك، وعلى جميع األطراا ضبة النفس. ولم يفت البيان أن يشير إلى تفهم االتحاد األوروبي 
للشواغل األمنية المشروعة إلسرائيل. وقال البيان إن الهجمات الصاروخية التي يقوم بها مسلحون 

ة ضد إسرائيل غير مقبولة، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن وفاة اثنين من الفلسطينيين أمر من غز 
 يبعث على األسى، وتمنى الشفاء للجنود اإلسرائيليين والمصابين الفلسطينيين في خان يونس. 

ونوه البيان إلى أن األحداث األخيرة تسلة الضوء على ضرورة إيجاد حل سياسي لقطاع غزة، في 
منظور حل الدولتين، ويجب على جميع الجماعات اإلرهابية في غزة نزع سالحها، حسب  إطار

البيان، الذي أضاا أنه يتعين على جميع الفصائل الفلسطينية أن تزيد من جهودها لتمكين السلطة 
 الفلسطينية من ممارسة سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، والتصدي لجهود من سماهم بالمفسدين. 

البيان باإلشادة بالجهود المبذولة من جانب مصر، لتيسير التنفيذ الكامل التفاق القاهرة في  واختتم
أكتوبر )تشرين األول  الماضي، بين األطراا الفلسطينية. وقال االتحاد األوروبي إنه مستعد لدعم 

 هذه العملية.
د في نهاية يناير )كانون يذكر أن المشاركين في اجتماع األطراا المانحة للفلسطينيين، الذي انعق

الثاني  في بروكسل، برعاية االتحاد األوروبي، استمعوا إلى تقييم وفد األونروا بشان الوضع اإلنساني 
 في األراضي الفلسطينية.

لقد استمعنا ": "الشرق األوسة"وقال األمين العام لمنظمة األونروا، بيير كرهينبول، في تصريحات لي
 إليجابية للتضامن مع الفلسطينيين خالل أعمال المؤتمر، ونحن سعداء لهذا. إلى الكثير من الردود ا

 26/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل"متظاهرون في أستراليا يطالبون بقطع العالقات مع  .59
نظمت مجموعة طالب من فقد  ."إسرائيل"طالب متظاهرون في أستراليا بقطع العالقات مع : وكاالت

ي جامعة ولونجونج تظاهرة أمام شركة بيسالي، احتجاجًا على االتفاق والتعاون بينها أجل فلسطين، ف
 في المجال العسكري.  "اإلسرائيلية"وبين شركة رافائيل 

وأكد شام  بدرة، الباحث والناشة  وطالبت التظاهرة بقطع العالقات مع االحتالل ومؤسساته.
الحتالل من شانها تشجيعه على مواصلة انتهاكاته السياسي الفلسطيني أن العالقات العسكرية مع ا
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ستواجه عزلة ومقاطعة متزايدة على الساحة الدولية، في  "إسرائيل"لحقوق اإلنسان، مشددًا على أن 
 ظل اتساع حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.

محظورة دوليًا في عمليات  وأكد بدرة أن يستخدم كل أنواع األسلحة الثقيلة والحديثة، ومنها أسلحة
القصف الجوي والبحري والبري، ما يؤدي إلى سقوا مئات الشهداء وآالا الجرحى من المدنيين 

 واألطفال الرضع والنساء، موضحًا أن عائالت كاملة باطفالها تمت إبادتها داخل بيوتها اتمنة.
 26/2/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ترصد ما ال يراه آخرون للمقدسي: عين  "أحسن التقاسيم..." .60

في الحقيقة أنه ما إن يؤتى على ذكر التجوال الذي كان سائدًا بين الديار التي كانت : إبراهيم العريس
تشكل ما كان يعتبر المنطقة العربية ضمن إطار ديار اإلسالم، حتى تعود إلى الذاكرة تلك المقدمة 

كتابه، وأكثر من ذلك، شرحًا ألسلوبه في  التي جعلها واحد من كبار أولئك الجوالين مدخاًل إلى
التجوال وبالتالي في تدوينه محصلة ما زاره ورصده. وهي بالتاكيد مقدمة تعيد إلى األذهان ما كتبه 

 -وبالتالي غايته -، في معرض حديثه عن أسلوبه"المنقذ من الضالل"اإلمام الغزالي ذات يوم في 
نتمائه إليهم أو اعتبرهم مناوئيه فكريًا. ولنقرأ هنا ما كتبه في مجال رصد أفكار اتخرين سواء أحّس با

ما تّم لي جمع هذا الكتاب إال بعد جوالتي في البلدان، ودخولي "هذا الرحالة الذي نتحدث عنه هنا: 
أقاليم اإلسالم ولقائي العلماء وخدمتي الملوك ومجالستي القضاة ودرسي على الفقهاء، واختالفي إلى 

اء وكتبة الحديث ومخالطتي الزهاد والمتصوفين، وحضور مجالس القصا  والمذكرين، األدباء والقر 
مع لزوم التجارة في كل بلد، والمعاشرة مع كل أحد، والتفطن في هذه األسباب بفهم قوي حتى 
عرفتها، ومساحة األقاليم بالفراس  حتى أتقنتها، ودوراني على التخوم حتى حررتها، وتنقلي إلى 

ى عرفتها، وتفتيشي عن المذاهب حتى علمتها، وتفطني في األلسن واأللوان حتى األجناس حت
رتبتها، وتدبري في الكور حتى فصلتها، وبحثي عن األخرجة حتى أحصيتها. مع ذوق الهواء، ووزن 

 ."الماء، وشدة العناء
مدينة نسبة إلى موطنه  "المقدسي"< كاتب هذا الكالم أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروا بي 

الجغرافية  -التاريخية Les Annales "الحوليات"القدس، عاو قبل نحو ألف عام من ظهور مدرسة 
الفرنسية التي نعرا أنها أحدثت في القرن العشرين ثورة حقيقية في كتابة التاري ، محولة إياه من 
اة وصف فوقي للدول وسلطاتها وحروبها، إلى وصف تحتي يهتم بالتفاصيل الصغيرة في حي

الشعوب، أي مازجة بين ما هو تاري  وما هو جغرافيا وما هو من خصائ  المجتمعات في بوتقة 
 "أّرخوا"واحدة. ومع هذا فان المقدسي، كان واحدًا من الرحالة والجغرافيين المسلمين الكثيرين الذين 
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هذا الظهور ، ممهدين الطريق ب"األحداث الكبرا "للحياة االجتماعية وتفاصيلها بصرا النظر عن 
إلى علي مبارك إلى محمد كرد علي، الذين، هم، سيكونون في  "المقريزي "لمؤلفي الخطة من 

ن كان يمكن القول إنهم لم يكونوا واعين نظريًا تماماً  -كتاباتهم، أرهاصاً  بظهور المدارس  -حتى وا 
 ."العشرين أعادت اختراع التاري  في القرن "الغربية الجديدة التي يرا مؤرخو الفكر أنها 

وضعه هذا المؤلف خالل السنوات  "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"< كتاب المقدسي األشهر 
األخيرة من حياته التي انتهت أعوامًا قليلة قبل بداية األلفية الميالدية الثانية. إنه ليس كتابًا في 

لمسمى أدب الرحالت، غير أن التاري  بالطبع، بل هو أصاًل كتاب يمكن إدراجه منطقيًا في النوع ا
لى تفصيله المدهو في  قيمته في سرد التاري  كبيرة. إذ تضاا إلى كتابته في سرد وصف البلدان، وا 
وصف الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدينية للشعوب التي زارها. وهذا ما دفع المستشرق 

لقد امتاز المقدسي "أوروبا إلى أن يقول عنه: غليد مايستر، الذي كان من أوائل الذين اكتشفوه في 
لم يتجول سائح في ". كما قال عنه شبرنغر: "عن سائر علماء البلدان بكثرة مالحظاته وسعة نظره

 ."البالد كما تجول المقدسي، ولم ينتبه أحد أو يحسن ترتيب ما علم به مثله
ة في القرن العشرين، شوقي * أما الباحث المصري الذي كان من أبرز مؤرخي اتداب العربي

هو في رأي بعض المستشرقين أعظم "، قال عنه فيه: "الرحالت"ضيف، فقد أفرد له فصاًل في كتابه 
. ولفت شوقي ضيف في شكل خا  إلى كيف أن "الجغرافيين عند العرب في جميع عصورهم

ا أهل البلدان اإلسالمية اختال"مهتمًا اهتمامًا شديدًا بالحديث عن  "أحسن التقاسيم"المقدسي كان في 
في كالمهم وأصواتهم وألسنتهم وألوانهم ومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم ونقودهم وصفة طعامهم وشرابهم 
ليهم، ومعادن السعة والخصب،  وثمارهم ومياههم ومعرفة مفاخرهم وعيوبهم وما يحمل من عندهم وا 

، وذلك بحسب "سوم والممالك والحدودومواضع الضيق والجدل، والمشاهد والمراصد والخصائ  والر 
تعبير المقدسي نفسه في مقدمة كتابه هذا. والحال أن من يقرأ فصول هذا الكتاب االستثنائي، يجد 
أن المقدسي، في وصفه كتابه، لم يكن مغاليًا أبدًا وال بعيدًا من الصواب، إذ أن تلك الفصول تكشف 

حظًا، وهو يتناول أحوال كل بلدة ومدينة وزاوية من مدا الجهد الكبير الذي بذله الرجل موثقًا مال
زوايا عالم اإلسالم، متحدثًا عن أوصافها الجغرافية، مسهمًا بالتحديد في تناول طبائع البلدان وعادات 

 سكانها متوقفًا عند اللغات واختالفها، وعالقة اختالا اللهجات باألصول والمناخات وما إلى ذلك.
ال يستنكف عن التوقف، بين الحين واتخر لكي  "تقاسيم في معرفة األقاليمأحسن ال"< والطريف أن 

يمضي في المقارنة بين البلدان واألقاليم اإلسالمية، مقارنة تستند إلى دقة إطالعه على ما يتمّيز به 
 كل إقليم من األقاليم، أو ما يكون من مساوئه، وذلك على الدوام انطالقًا من األحوال المناخية التي
قليم من النوع الذي يمكن أن يسميه علماء اليوم  تخلق، في رأيه المبكر، أطباعًا خاصة بكل منطقة وا 
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ونحن ننقل هنا عن  -السيكولوجيا الجماعية. ومن هذا ما يقوله مثاًل في حديثه في مجال المقارنة
قول وأحّد أظرا األقاليم العراق، وهو أخف على ال" -الن  الذي كتبه شوقي ضيف عن المقدسي:

للذهن، وبه تكون النفس أطيب والخاطر أدق. وأجلها وأوسعها فواكه، وأكثرها علماء، وأجّلها المشرق 
أي الدولة السامانية في خراسان، وأكثرها صوفًا وقزًا الديلم جرجان وطبرستان وأجودها ألبانًا وأعسااًل 

رها ثمارًا وأرخصها أسعارًا ولحومًا وأثقلها قومًا وألذها أخبارًا وأمكنها زعفرانًا الجبال أعالي إيران، وأكث
الرحاب، وأسفهها قومًا وأشّرهم أصاًل ومقتاًل خوزستان، وأحالها تمورًا وأوطاها قومًا كرمان، وأكثرها 
أرزازًا ومسكًا وكافورًا السند، وأكيسها قومًا وتجارًا وأكثرها فسقًا فارس، وأشدها حرًا وقحطًا ونخياًل 

ب، وأكثرها بركات وصالحين وزهادًا مشاهد الشام، وأكثرها عبادًا وقراء وأموااًل ومتجرًا جزيرة العر 
 ."وخصائ  وحبوبًا مصر، وأجفاها وأثقلها وأكثرها مدنًا وأوسعها أرض المغرب

< وواضح من هذا الكالم المقارن الذين يبدو واثقًا كل الثقة من أحكامه، أن المقدسي بنى هذه 
لها الذي يدهو بما فيه من قطع وصرامة، انطالقًا من المعاينة الشخصية. فما هو األحكام، في شك

المدا الذي كان في وسعه أن يعاين ضمن إطاره؟ كم من الوقت تراه بقي في كل أقليم وأرض؟ وأي 
مساحة من مساحتهما شاهد ودرس وغطى بمالحظاته؟ ليس ثمة من جواب قاطع عن هذه األسئلة. 

أنه ما كان في إمكان رجل كالمقدسي أن يرصد كل ذلك الرصد، إال انطالقًا من  ولكن، من الواضح
عين ثاقبة ومن ثقافة عريضة. فكيف، يا ترا، ال يعرا الباحثون له كتابًا غير هذا الكتاب؟ أو على 
األقل هذا ما وصل إلينا منه، ويبدو أن سبب ذلك عدم تمتعه بالشهرة التي تمتع بها زمالء له 

بن جبير اشتهرت أعمالهم أكثر من اشتهار سابقون  عليه أو الحقون له، من أمثال إبن بطوطة وا 
 كتابه هذا.

< إن سيرة محمد بن أحمد المقدسي، التي ُتروا عادة بكثير من االختصار طالما أن ما عرا عنه 
ين وأبو عبدهللا، لم يكن وافيًا، تقول لنا إنه ابن أبي بكر البناء، المقدسي ويقال له البشاري، شمس الد

م. ومات فيها أيضًا، كما يبدو، في نحو العام الهجري 947هي  336ولد في القدس، في نحو العام 
. وهو، بعدما نال قسطًا ما من التعليم الفقهي واألدبي، أغرم كما يبدو بالتجارة 990الميالدي  380

متجشمًا أسفارًا هيات له "المية التي تعاطاها كمهنة مبكرة، ما مكنه من أن يطوا في البلدان اإلس
. ومن المؤكد أنه "اإلعالم"، كما يقول خير الدين الزركلي في كتاب "المعرفة بغوامض أحوال البالد

خالل سنوات مارس فيها التجارة، أخذ يرصد في كل مكان يقصده أحوال البالد والعباد بعين المثقف 
المهتم بديار دينه وباخوته في الدين، وأخذ  الفضولي، والتاجر الدقيق الحسابات، وصاحب الدين

يدّون أوراقًا وتفاصيل، وهو ما إن عاد إلى بلده، حتى انصرا إلى جمع كل ما دّون وحّوله فصواًل 
ونصوصًا، لم يعطها شكلها النهائي إال الحقًا حين طّوا مرة أخرا في البلدان واألقاليم، ما انتج بعد 
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ذي ينظر إليه كثر على أنه كتاب تاسيسي في وصف البلدان، إلى عودته النهائية هذا الكتاب، ال
 جانب كتابات ابن حوقل وابن بطوطة واإلدريسي.

 26/2/2018الحياة، لندن، 
 

 ية... وتطويع "حماس"مريكلوائح اإلرهاب األ .61
 أحمد عبد الهادي

، وهي عربدة بدا ي دونالد ترامب، عربدتها تجاه القضية الفلسطينيةمريكاستكملت إدارة الرئيس األ
قرار نقل السفارة األ ية مريكمؤخرا من الصعب حصرها، ابتداء من إعالن القدس عاصمة إلسرائيل وا 

قفال كل فر  التسوية الممكنة  وتلويحا بوقف الدعم المالي  إليها  مرورا ب طالق يد إسرائيل وا 
طة الوكالة الدولية إلغاثة ية في تمويل أنشمريكواإلعانات للسلطة الفلسطينية، وتجميد الحصة األ

الالجئين الفلسطينيين "أونروا"  وصوال إلى وضع رئيس مكتب "حماس"، السياسي إسماعيل هنية، 
ن كان األمر لم يتوقف عند اسم هنية فقة، بل طاول مجموعة مريكعلى قائمة اإلرهاب األ ية، وا 

هي خصوصية الرجل؟ وما قيادات فلسطينية وفصائل وحركات. ولكن لماذا إسماعيل هنية؟ وما 
الموقف العربي الرسمي من اإلدرا ؟ وهل هناك عالقة ما بين اإلدرا  وصفقة القرن؟ هل سّرع 

 خطاب هنية وموقفه من صفقة القرن اإلدرا ؟ وهل يتطور األمر إلى االستهداا والتصفية؟ 
وفق انتخابات تشريعية  من المعلوم أن إسماعيل هنية هو رئيس الحكومة الفلسطينية سابقا، والمنتخبة

يًا بوجه خا ، ووصفها البيت أمريك، أشيد بها دوليا عموما و 2006فلسطينية نزيهة وشفافة في العام 
ي بالتاريخية، وقال المتحدث باسم البيت األبيض حينذاك، سكوت ماكليالن ''إنه يوم مريكاألبيض األ

الفلسطيني بقوة، كما ندعم انتقاله إلى تاريخي ومهم بالنسبة للشعب الفلسطيني. نحن ندعم الشعب 
 دولة ديمقراطية، وندعم مساعيه لبناء مؤسسات ديمقراطية''. 

وهو أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفق آخر انتخابات داخلية أجرتها حركة حماس، 
تكن  وهي انتخابات حركية تخضع لمعايير ومحددات وضوابة تنظيمية وهيكلية حاسمة وحازمة. ولم

 رئاسة الرجل للمكتب السياسي تزكية أو اتفاقًا مسبقًا أو إجماعًا داخل أطر الحركة فقة. 
وبالتالي، فالرجل حّل في مواقعه السياسية الرسمية والحركية وفق انتخابات ال يمكن إال اإلشادة بها، 

د والجذب واألهم أننا إذا ما أردنا توصيف أو تصنيف قيادات حركة حماس، وفق معايير الش
والمرونة والجمود، ف ن إسماعيل هنية، وببساطة شديدة يدركها الرجل العادي، يقف في صف 
الحمائم، وهو توصيف ترفض حركة حماس تعميمه أو اعتماده، كان يقال تيار الحمائم وتيار 
الصقور. ولكن قبول حماس أو رفضها للتوصيف ال يمنعان القول إن هنية رجل وسطي في مواقفه، 
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فوزه برئاسة المكتب السياسي للحركة رآه المتابعون والمختصون والمهتمون من زاوية أن هناك تحوال و 
داخل حركة حماس باتجاه المرونة السياسية داخليا تجاه فتح، وخارجيا تجاه المجتمع الدولي، السيما 

اسية الجديدة. وهو وأن انتخابه لرئاسة المكتب السياسي تزامن أيضا مع إعالن "حماس" وثيقتها السي
 يا في الئحة اإلرهاب سلوك مشبوه وخطوة ابتزاز. أمريكما يعني أن إدراجه 

 
 دول عربية سبقت ترامب 

ية لم يكن سابقة، ولم تكن إدارة ترامب لتقوم بذلك من دون مريكإدرا  إسماعيل هنية في القائمة األ
ية لتمرر القرار مريكاإلدارة األ موافقة ومباركة عربية أو صمت وغض طرا عربي رسمي، ولم تكن

من دون إجراء بالونات اختبار للمستوا العربي الرسمي، وهي مستويات متقدمة عن قرار واشنطن 
األخير. ففي العرا العربي الرسمي، حماس حركة "إرهابية"، ترقى إلى مستوا العدو. فالحركة 

ية. مريكعربي الرسمي وأدواته الخطوة األمدرجة على لوائح اإلرهاب العربية، وبالتالي سبق النظام ال
ففي بعض البلدان العربية، ف ن مجرد التواصل مع إسماعيل هنية وحركة حماس يعتبر جريمة من 
جرائم أمن الدولة، وهناك معتقلون على خلفية "التخابر" مع حركة حماس. ودالالت مصطلح التخابر 

 ال يكون إال مع العدو. تفوق وصف اإلرهاب، وتصل حد العداء، ألن التخابر 
ي دونالد ترامب سبق وأن وصف حركة حماس، التي يرأس مريكهذه واحدة، أما الثانية ف ن الرئيس األ

، خالل القمة العربية 2017إسماعيل هنية مكتبها السياسي، باإلرهابية، وذلك في مايو/أيار 
تي ُعقدت في الرياض. ولقد زعيما ورئيسا ومسؤوال، ال 55اإلسالمية، التي حضرها ما يقرب من 

وصف ترامب في خطابه حركة حماس باإلرهابية وقارنها بتنظيمي "داعو" و"القاعدة"، وقال إنها 
تمثل تهديدا إرهابيا للمنطقة، بل وطالب الدول العربية واإلسالمية بطردها من بلدانهم، ولم ترّد 

 السعودية مقر االستضافة على ذلك. 
اإلرهابية عربيًا، نستحضر أوال وصف صحيفة الرياض لحركة حماس، وكعينة فقة لوصف حماس ب

في أغسطس/آب الماضي، باإلرهابية، وعنونت خبرها قائلة: "وفد من قيادة حركة "حماس اإلرهابية" 
يحضر مراسم تنصيب روحاني"، فيما كررت وصفها لحركة حماس بي "اإلرهابية"، أربع مرات في 

 محتوا الخبر. 
فد حماس لتنصيب الرئيس اإليراني حسن روحاني يقتضي وصفها باإلرهابية في إن كان حضور و 

العرا السعودي، ف ن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، التقى بنظيره اإليراني محمد جواد 
ظريف، قبل أيام فقة من زيارة وفد حماس لطهران، وهو تناقض غير مفهوم وتوصيف وتصنيف 

وصيف حماس باإلرهابية عند حدود الصحافة، بل تمدد حتى وصل إلى مدان. ثانيا لم يتوقف ت
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السفير السعودي لدا الجزائر، سامي عبد هللا الصالح، الذي وصف حماس باإلرهابية أيضا، وقال: 
 "إن حركة حماس إرهابية، وتسعى إلحالل المشاكل في المنطقة". 

ي ب درا  إسماعيل هنية مريكالكافي للقرار األوعموما، فقد وّفرت هذه البيئة العربية الرسمية الغطاء 
ية، وهي بيئة صمتت ب طباق ولم تعترض أو تدين أو حتى تشجب مريكعلى الئحة اإلرهاب األ

القرار ومررته، وربما ارتاحت له، خصوصا أن تقديرها يتوقف عند حد أن هذا اإلدرا  قد يفضي إلى 
وة هو وحركة حماس، لتمر عاصفة صفقة القرن، وهو إلهاء هنية وابتزازه، وربما مساومته، ليرجع خط

التفسير الموضوعي ألمرين  األول: إدرا  واشنطن إلسماعيل هنية، والثاني التماهي العربي مع 
 القرار وغض الطرا عنه أو اإلتيان على ذكره. 

 
 سيناريو المنظمة 

الفلسطينية، والتي كانت تحاول واشنطن إعادة ذات السيناريو الذي استخدمته مع منظمة التحرير 
ية أمريكي، في قائمة المنظمات اإلرهابية، وقد مورست عمليات ابتزاز مريكمدرجة، وفق الُعرا األ

كبيرة على المنظمة، وفق ذاك اإلدرا . ولم يكن بمقدور المنظمة التحرك باريحية دوليًا طالما بقيت 
فع اإلدرا  حتى قبلت المنظمة االعتراا يًا، ولم ُير أمريكمدرجة على قائمة المنظمات اإلرهابية 

ب سرائيل والمرور إلى اتفاقية أوسلو، وفي عرا ذاك الزمان، مطلع التسعينيات، ف ن أوسلو كانت 
 حينها بمثابة صفقة القرن في وقتها. 

ي للمنظمة حتى غّيرت ميثاقها الوطني وحذفت كل المواد التي يمكن أن مريكواستمر االبتزاز األ
ي األسبق بيل مريكدا إلسرائيل، وأشرا على عملية الترويض وتغيير الميثاق، الرئيس األتشكل تهدي

كلينتون. ذات السيناريو تريد واشنطن اتن استحضاره مع حركة حماس، رغم التحوالت الدولية 
درا  هنية، ومن قبل إدرا  حركة حماس  واإلقليمية والتطورات الحادثة من أوسلو حتى اتن. وا 

ي يستهدا ابتزاز حماس أوال، واستدعاءها لذات المربع الذي مرت أمريكالقسام، هو سلوك وكتائب 
ن اختلفت األدوات، ففي حالة المنظمة تم االعتراا ب سرائيل والتعهد بعدم  به منظمة التحرير ثانيا  وا 
محاربتها واعتبارها شريك سالم ال عدوا يحتل أرض فلسطين، وكانت هذه الصفقة االعتراا 

زالتها من الالئحة األب  ية. مريكالمنظمة وا 
واتن، يراد استدعاء "حماس" لالعتراا بالقدس عاصمة إلسرائيل والقبول باية أرض، وضمان عدم 
اعتراضها أو خروجها على مقتضيات صفقة القرن، والتي بموجبها تحصل إسرائيل على ما لم 

 تحصل عليه بموجب صفقة أوسلو. 
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موقف حركته الرافض لصفقة القرن، في مقابل االقتراب العربي العلني من إن خطاب هنية وموقفه و 
إسرائيل، قد سّرعا باتجاه أن تستحضر واشنطن ذات سيناريو منظمة التحرير، من دون أن تدرك أو 
تقرأ الوقائع موضوعيا لدا حركة حماس. وبالمناسبة المرونة التي أبدتها حماس، والتي تجّلت في 

ة، ال تعني أن الحركة مستعدة للذهاب بعيدا للحد الذي يمكنها أن تغض الطرا فيه وثيقتها السياسي
عن تمرير صفقة القرن، ولكنها تعي أيضا أن واشنطن وحلفاءها العرب يدركون أن حماس ما زال 
بمقدورها قلب الطاولة وتجييو الرأي العام العربي واإلسالمي، وأنه ال يمكن تمرير صفقة القرن من 

ان غض الطرا من قبل حماس، أو ربما إشراكها في الصفقة أو ترويضها على األقل، دون ضم
ومالمح الترويض كثيرة وكبيرة، لكن استكمال حلقات الترويض يعني أن حماس تعيد ما حدث مع 
منظمة التحرير التي تالشت، ما يعني تالشي حركة حماس، وهو أمر ال أظن أن الحركة مستعدة 

 للمرور إليه. 
كلمة السر في إدرا  هنية هي ترهيب الرجل وحركته وجمهور حماس وسكان قطاع غزة، وهو إن 

ما  ترهيب يهدا إلى أمرين: إما الترويض حتى القبول بصفقة القرن وأن تكون حماس جزءا منها، وا 
الترهيب حتى ال تقدم حماس على سلوك يعيق الصفقة أو يعطلها إذا ما ذهبت باتجاه تفعيل يوميات 

 نتفاضة الفلسطينية وفضحت التماهي العربي الرسمي.اال
 24/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 صفقة القرن تبدأ من القدس .62

 سامح راشد
ية في األمم المتحدة، نيكي هيلي، أن مريكفي ترافق له مغزاه، كشفت مندوبة الواليات المتحدة األ

على التبلور. وفي تصريحاتها في جامعة اقتراح خطة السالم التي يطلق عليها "صفقة القرن" أوشك 
شيكاغو، قالت، بوضوح، إن المخاوا من ردود الفعل على قرار الرئيس دونالد ترامب، نقل السفارة 

 ية في إسرائيل إلى القدس، لم تكن في محلها، وأن القرار مر بهدوء.مريكاأل
فقة فيما يتعلق بمضمون  تؤكد تلك التصريحات، أن ثّمة ارتباطًا وثيقًا بين الموضوعين، ليس

الصفقة ومالمح الحل السياسي المطروح على الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث يمثل ملف القدس 
حجر زاوية في حزمة التفاهمات التي تتضمنها الصفقة. لكن أيضًا بين السالسة التي تم بها تمرير 

تمرير صفقة القرن المقترحة.  قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والسهولة المتوقعة في
مايو/ أيار المقبل، ليواكب االحتفال بمرور  14وحسب المعلن من واشنطن، سيتم تنفيذ القرار في 

سبعين عامًا على إنشاء "دولة" إسرائيل. ما يعني أن اإلعالن الرسمي عن الصفقة، وربما البدء في 
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وبقية عّرابي هذه الصفقة، الضجة التي تنفيذها، صار وشيكًا. فمن المنطقي أن تستغل واشنطن، 
ية إلى القدس، للكشف عن الصفقة مريكستحدث، والغبار الكثيف الذي ستثيره عملية نقل السفارة األ

وتمريرها. لتكون المعركة واحدًة، ويتم التعامل مع ردود الفعل الغاضبة بالجملة، بداًل من التجزئة 
 وتكرار المناكفات والمساومات.

ي بتمريرها من دون مشكالت أو مريكالمضي في فكرة الصفقة الشاملة ذلك التفاؤل األ ومما يرجح
عقبات. في ضوء ما ترتب على قرار نقل السفارة من ردود فعل أو تبعات ال ُتذكر وال قيمة لها 

يين كانوا يتخوفون من "أن أمريكتقريبًا. وكانت هيلي صريحة للغاية، عندما قالت حرفيًا إن مسؤولين 
تنطبق السماء على األرض" بسبب إعالن قرار نقل السفارة. قبل أن تكمل مستدركة "لكن السماء ما 
زالت في مكانها". في إشارة لها مغزاها العميق لجهة التقديرات المستقبلية لتبعات أي قرار أو توجه 

الواليات المتحدة  ي بشان القضية الفلسطينية، ومجمل الصراع العربي اإلسرائيلي. ف ذا كان لداأمريك
في السابق قدر، ولو ضئيال من الحذر، فهو لم يعد موجودًا. وستصبح إدارة ترامب، المندفعة أصاًل، 

 أكثر جرأًة وال مباالًة في خطواتها المستقبلية تجاه العرب واإلسرائيليين. 
ل، أو وما يجب أن يعترا العرب، كل العرب، به. أن هيلي محقة في استخفافها باي ردود فع

ية إلى القدس، مريكمواقف عربية تجاه تحركات واشنطن. بعد أن نزل قرار ترامب بنقل السفارة األ
بردًا وسالمًا ليس على اإلسرائيليين وحدهم، بل العرب أيضًا. وكانت المواقف، سواء العملية أو 

تباشر واشنطن اإلعالمية، أخف كثيرًا من المتوقع، وضعيفة إلى حد مخٍز. فال غرابة، إذن، أن 
اتصاالتها وتحّركاتها للتحضير للصفقة المزعومة. بل وتعمل على توفير الشروا الالزمة لنجاح 
الصفقة، بالتنسيق مع حلفائها العرب قبل اإلسرائيليين. بما في ذلك الضغة على حركة حماس 

ره بين وفصائل المقاومة لتطويع مواقفها. وتضييق الخناق على الرئيس محمود عباس، وتخيي
االنصياع للصفقة المطروحة، أو التعرض لمصير ياسر عرفات. وتحييد األطراا األخرا التي قد 
تشوو على الصفقة ولو من بعيد، سواء التي ترفع شعار مواجهة إسرائيل أو التي لها عالقات جيدة 

 معها. ولكل منها حساباتها، ولكل موقف ثمن ُيدفع أو ُيقبض.
تل أبيب في المنطقة، فمن تخلى عن القدس لن يجد غضاضة في إهدار أما عن وكالء واشنطن و 

بقية حقوق الفلسطينيين، سواء بحرمان الالجئين في الشتات من حق العودة، أو بطرد المقيمين في 
فلسطين منها، أو بتفريف فكرة الدولة من مضمونها وتصفية القضية برمتها. فالمعادلة بسيطة 

 رض لن يابه لمصير أصحابها.وواضحة، من يتنازل عن األ
 26/2/2018، العربي الجديد، لندن
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 مكاسب إسرائيل من صفقات الغاز .63
 ممدوح الولي

، لكنه دخل 2000وفر حقل "ماري ب" أول كميات تم إنتاجها من الغاز الطبيعي في إسرائيل عام 
اعتمدت إسرائيل ، ولهذا 2013المراحل النهائية من النضوب حتى توقف عن اإلنتا  عام  2012عام 

 .2012بشكل رئيسي على استيراد الغاز من مصر والذي توقف عام 
 10و 8، والذي تقدر احتياطاته بما بين 2009لكن اكتشاا حقل تمارا بالبحر المتوسة عام 

، قد لبى الطلب المحلي، مع 2013في آذار/ مارس  التجاري تريليونات قدم مكعب، والذي بدأ اإلنتا  
، والذي تقدر 2010الكميات الفائضة خاصة مع اكتشاا حقل ليفاثيان عام  التوجه لتصدير

 تريليون قدم مكعب. 22 - 17احتياطاته ما بين 
وواجه تطوير حقل ليفاثيان اتهامات باالحتكار للشركات المطورة له، والنفقات المرتفعة المطلوبة 

ين لتوليد الكهرباء لبيع غاز لها بنحو لتطويره، مما دفع السلطات اإلسرائيلية لالتفاق مع شركة فلسط
، ثم كان 2019عاما، من حقل ليفاثيان المتوقع بدء إنتاجه عام  20مليار دوالر، على مدار  1.2

 االتفاق مع شركتين أردنيتين للبوتاس والبرومين لتصدير غاز لهما من حقل تمارا.
ليار متر مكعب غاز لها، على مدار م 45ثم اتفاق أكبر مع شركة الكهرباء الوطنية األردنية لبيع 

مليار دوالر، من حقل تمارا. وساعد ذلك االتفاق شركة نوبل أنرجى األمريكية  15عاما، بقيمة  15
 الشريكة بحقل ليفاثيان  على الحصول على قرض بنحو خمسة مليارات دوالر لتطوير الحقل.

تغريم مصر نحو ملياري دوالر، وجرت اتصاالت إسرائيلية لبيع غاز لمصر، إال أن صدور حكم ب
بسبب تعطل إمداد شركة الكهرباء اإلسرائيلية بالغاز نتيجة تفجير خة األنابيب الواصل إلسرائيل قد 

مليار متر مكعب غاز على مدار عشر  64جمد المفاوضات، لكنها عادت لتسفر عن اتفاق لبيع 
 مليار دوالر، لشركة دولفينوس المصرية. 15سنوات، بنحو 

 
 المزمن التجاري ارد تخفض العجز مو 

وحققت إسرائيل العديد من المكاسب من تلك الصفقات منها الحصول على عقود تساعدها على 
تمويل تطوير حقل ليفاثيان، وكذلك الحصول على موارد تساعدها في خفض قيمة العجز المزمن 

ماضي، بال انقطاع عدا عام وحتى العام ال 1980بالميزان التجاري اإلسرائيلي، والمستمر منذ عام 
 وحده. 2009

، كانت أعلى 2015و 1995كذلك زيادة قيمة التجارة مع مصر، فحسب البيانات اإلسرائيلية ما بين 
مليون دوالر، رغم أن بداية تطبيق  236.5، حين بلغت 2011قيمة للصادرات اإلسرائيلية لمصر عام 
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ية ضمن السلع المصرية المصدرة للواليات المتحدة، اتفاقية الكويز التي تتطلب وجود مكونات إسرائيل
 ، قد زاد بالفعل قيمة الصادرات كثيرا.2005للحصول على إعفاءات جمركية، منذ عام 

في المئة،  10.5 إلىفي المئة ثم انخفضت  11.7إال أن نسبة المكونات اإلسرائيلية التي بدأت بنسبة 
دوالر، فقة ضمن صادرات مصر ألمريكا عبر  مليون  79تعني أن قيمتها بلغت العام الماضي 

مليون دوالر، وحتى أعلى رقم وصلت له الصادرات عبر الكويز عام  753الكويز والبالغة قيمتها 
 مليون دوالر من المكونات إسرائيلية. 98مليون دوالر، ف نها تعني حوالي  932حين بلغت  2011

 
 إيرادات للموازنة المصابة بالعجز المزمن

احية أخرا، تساعد صفقات الغاز للدول المجاورة على تقليل تركز توجه الصادرات اإلسرائيلية ومن ن
 15في المئة تسيا و 26في المئة منها ألوروبا العام األسبق، و 55بدون الماس، والذي توجهت نسبة 

 المئة. في 4في المئة لألمريكتين، بينما كان نصيب أفريقيا أربعة باأللف وباقي الدول أقل من 
كما ساعد التوسع في استهالك الغاز محليا بخفض تكلفة استيراد البترول والفحم، ببلد ال ينتج 

 العامالبترول أو الفحم ويستهلك كميات كبيرة منهما، حيث بلغت كميات النفة الخام المستوردة 
 ألف برميل يوميا من المشتقات. 98ألف برميل يوميا، بخالا  216األسبق 

ت صورة التوزيع النسبي الستخدام أنواع الطاقة، والتي كانت تشير الستحواذ البترول على حيث تغير 
في المئة للغاز الطبيعي، لتصبح  9في المئة للفحم و 36، إلى جانب 2006في المئة عام  56نسبة 

 33في المئة للفحم، مع زيادة نصيب الغاز إلى  22في المئة للبترول و 44النسب في العام األسبق 
في المئة فقة للطاقة المتجددة، حيث زاد استهالك الغاز الطبيعي  1.5في المئة، إلى جانب بنسبة 

 مليار مرت مكعب بالعام األسبق. 9.7إلى  2006مليار متر مكعب عام  2.3من 
وتساهم ضرائب ورسوم نقل الغاز وتصديره )كما ذكر نتنياهو  بزيادة موارد الخزانة العامة  بما يمكن 

 1980زيادة اإلنفاق على التعليم والصحة، مع موازنة إسرائيلية تعاني من عجز مزمن. فما بين من 
وتعادلت اإليرادات  2007و 1986وحتى العام الماضي لم تحقق الموازنة فائضا، سوا في عامي 

وحده.. إلى جانب مكاسب ربة االقتصادات بدول الجوار بالغاز  1985والمصروفات عام 
لتتجه نسبة من مدفوعات الجمهور بتلك الدول لرسوم استهالك الكهرباء، أو لشراء السلع  اإلسرائيلي،

 من المصانع المستخدمة للغاز اإلسرائيلي لحساب الكيان الصهيوني  ليزداد قوة بتمويل عربي.
 25/2/2018، "21موقع "عربي 
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 إسرائيل ومصر شراكة استراتيجية .64
 زيسر إيال

مليار دوالر.  15التوقيع على اتفاق لتوريد الغاز اإلسرائيلي لمصر بقيمة بشرنا األسبوع الماضي ب
والتوقيع على االتفاق هو خطوة هامة في تثبيت وتطوير الشراكة االستراتيجية التي تتم في السنوات 

 األخيرة بين الدولتين.
ين تقفان كلتاهما تكمن هذه الشراكة في تماثل المصالح السياسية واألمنية بين إسرائيل ومصر، اللت

 أمام تهديد اإلسالم الراديكالي وكذا التهديد من جانب إيران.
غير أنه إذا كانت مصر في الماضي امتنعت عن ترجمة هذا التماثل للمصالح إلى خطوات عملية، 

 على سالم بارد ف نهم في القاهرة لم يعودوا يخشون بعد من تسخين المحركات. باإلبقاءواكتفت 
وعين فقة تحدثت وسائل اإلعالم األجنبية عن أن إسرائيل تساعد الجيو المصري في قبل نحو أسب

صراعه ضد فرع داعو في سيناء، المساعدة التي تنطوي على تعاون حميم بين الجيو اإلسرائيلي 
والجيو المصري، والذي لم يكن ممكنا تصوره في الماضي. واتن ينضم إلى التعاون األمني 

 .التعاون االقتصادي
تقف مصر في السنوات األخيرة في جبهة الصراع ضد اإلرهاب اإلسالمي. يدور الحديث قبل كل 
شيء عن إرهاب فرع داعو الذي يدير الجيو المصري مقابله حملة واسعة النطاق، تتضمن نشر 
قوات عسكرية بحجم غير مسبوق في شبه جزيرة سيناء التي فقد المصريون عمليا السيطرة عليها. 

نب إرهاب داعو تقف مصر أيضا أمام تهديد تحالف قوات إسالمية، بدءا باإلخوان المسلمين إلى جا
في الداخل ممن لم يتخلوا عن رغبتهم في العودة للسيطرة على الدولة، مرورا بحركة حماس في قطاع 
ء غزة التي هي حركة شقيقة لإلخوان المسلمين ولم تتردد في الماضي من التعاون مع داعو، وانتها

بتركيا تحت حكم أردوغان. فهذه يصعب عليها المغفرة للنظام المصري على إلقائه من كرسي الرئاسة 
 محمد مرسي.

بين مصر وتركيا يسود اليوم توتر شديد ليس فقة بسبب الدعم العلني من جانب أردوغان ضد 
قومي، بل وأيضا اإلخوان المسلمين ولحماس، والذين ترا فيهم الدولة المصرية خطرا على أمنها ال

بسبب الخالا في مسالة استغالل حقول الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسة. وبالتالي ف ن 
صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر هي الرد المصري على الضغوا التركية والخالفات مع أنقرة. 

أيضا بحجم وتنضم صفقة الغاز هذه إلى تلك التي وقعت مع األردن قبل أكثر من سنة، والتي هي 
مليارات دوالر. في حالة األردن، يضاا إلى التعاون في مجالي الطاقة واألمن التعلق  10نحو 

 األردني بتوريد المياه من إسرائيل.
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ولكن كل هذه األمور معروفة وبادية للعيان، بل إن التوقيع على اتفاق الغاز اإلسرائيلي ي المصري 
 كان متوقعا منذ زمن بعيد.

الصاخب هو رد الفعل في مصر على التوقيع على االتفاق وال سيما من جانب الجديد بل و 
 السلطات.

مثلما في مجاالت أخرا، ف ن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ال يعتذر، ال يتلعثم وال يرمو 
للحظة. وبخالا سلوك نظام حسني مبارك ف ن نظام السيسي ال يخاا من االعتراا بوجود التعاون 

 بل واألمني مع إسرائيل. االقتصادي
فضال عن ذلك، ف نه يسعى إلى تربية الجمهور في مصر على سياسة السالم واألمن مع إسرائيل، 
األمر الذي لم يتجرأ أسالفه على عمله أبدا. هذا هو طريق السيسي منذ أن صعد إلى الحكم، في أن 

نوية للثورة التي أسقطت نظام يواجه الجمهور المصري بالواقع. ومؤخرا فقة، في يوم الذكرا الس
مبارك، لم يتردد في الوقوا أمام أبناء شعبه واإلعالن بانه سيضحي بحياته كي ال يتكرر ما حصل 

سنوات. بمعنى أن الثورة كانت خطا ألنها أدت إلى عدم االستقرار والى الفوضى،  7في مصر قبل 
 حكم.بل واألخطر من ذلك أدت إلى صعود اإلخوان المسلمين إلى ال

هذا بالتاكيد هبوب لريح منعشة لم نشهدها من قبل، ومثال على سلوك زعيم جدير بان يتعلم منه 
 زعماء آخرون في المنطقة، وال سيما الملك األردني.

 25/2/2018إسرائيل اليوم 
 26/2/2018، العربي، لندنالقدس 
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