
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 ترامب: ال تراجع عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس
 األقصى المسجد فيإطالق نار خلية من أم الفحم خططت لتنفيذ عملية  يعتقل "الشاباك"

 عاقب قطاع غزة ألنه لم يثر على حماست سطينيةالقيادة الفل: دحالن
 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم 300وافق على بناء تالحكومة اإلسرائيلية 

 دخول إلى الواليات المتحدةالترامب لإلسرائيليين: إلغاء تأشيرة  "هدية"

القدس: لم نحسم االحتالل في بلدية  
قرارنا بعد بشأن جباية ضريبة األمالك 

 من الكنائس
 

 4... ص 

 

 4568 27/2/2018 الثالثاء

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4568 العدد:             2/27/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 عاقب قطاع غزة ألنه لم يثر على حماست القيادة الفلسطينية: دحالن  2.
 6 ن لن يقايضوا على هوية ومكانة القدس أو وضع المقدسات فيهاوالفلسطيني :الحمد هللا  3.
 6 ربية من افتتاح مدرسة في القدسي السياحة والتاالحتالل يمنع وزير    4.
 7 على الممتلكات الكنسية المسيحية في القدس اإلسرائيلية الضرائب رفضه يعلنر األوقاف يوز   5.
 7 السالم قبل العودة إلى الوضع الذي كانت اإلدارة األمريكية تحتكر فيه عمليةنلن المالكي:   6.
 7 فتح كنيسة القيامة إال بعد التراجع عن قرار الضرائبحنا عميرة: لن ت    7.
 8 عريقات: محاوالت فرض الضرائب على كنائس القدس خرق فاضح للقانون الدولي  8.
 8 لتشمل الضفة اإلسرائيلية محاكمالع صالحيات يتوستدين مشروع قانون  "طينيةالخارجية الفلس"  9.
 8 تشّرع االستيالء على الضفة الغربية "إسرائيل"عشراوي:   10.
 9 لصالح محافظة الخليل مليون دوالر 17 الحمد هللا يعلن رزمة مشاريع بـ  11.
 9 توسع انتشار المواطنين في مناطق "ج" 2018عساف: خطتنا في   12.
 9 يصل غزة لبحث آلية جديدة إلدارة معبر رفحإلى مهنا   13.
 10 شعث: التسليم بـ"صفعة" القرن خيانة للقضية الفلسطينية  14.

 
  مقاومة:ال

 10  السنوار يلتقي الوفد األمني المصري في غزة  15.

 11  غير مؤهلة للعب دور سياسي وواشنطن ..األحمد: تحديد نقل موعد السفارة استفزازعزام   16.

 11  ضية الفلسطينيةس: الوحدة هي الطريق الوحيد النتصار القحلّ    17.

 11 األقصى المسجد فياطالق نار خلية من أم الفحم خططت لتنفيذ عملية  يعتقل "الشاباك"  18.

 12 حماس تدعو لمواجهة استهداف االحتالل الخطير للكنائس  19.

 12 ة الثانية من خبايا عمليات "الثأر المقدس"القسام تنشر الحلقكتائب   20.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 13 لشكر ترامب على قرار نقل السفارة خاصاا  نتنياهو: سنقيم احتفاالا   21.
 13 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم 300وافق على بناء تالحكومة اإلسرائيلية   22.
 13 الكنيست يصادق على قانون يمنع دخول مندوبي منظمات حقوقية للمدارس  23.
 13 شهداءالالكنيست يصادق بالقراءة األولى على احتجاز جثامين   24.
 14 جديد لدى األردنالحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين سفيرها ال  25.
 14 فضيحة جديدة في الجهاز القضائي تهّز "إسرائيل"  26.
 15 قانون يعفي شبان الحريديم من الخدمة العسكرية نّ  "الحريديم" يضغطون من أجل س    27.
 15 مة الجيش البري الرقمي حيز الخدمةسرائيلي ي دخل منظو الجيش اإل  28.
 15 إلصابة الهدف بدقة جديداا  مهدافاا "إسرائيل" تطور   29.
 16 وثائق سرّية عن جرائم العصابات الصهيونية بكتاب "دولة اإلرهاب"  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4568 العدد:             2/27/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 
  :األرض، الشعب

 16 يشل وزارات غزة ومدارسها إضراب  31.

 17 الجئة فلسطينية بسجونه 100النظام السوري يخفي مصير ": مجموعة العمل"  32.

 17 كنيسة القيامة مغلقة لليوم الثاني على التوالي  33.

 18 ألمريكية إلى القدس تصفية لقضية فلسطين: نقل السفارة ا"الهيئات المقدسية"  34.

 18 نفحةمعتقل في  أسير يضرب ضابطاا إسرائيلياا   35.

 19 مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة باألغوار  36.

 19 النكبة خالل أيام العالول: استعدادات إلطالق حملة سبعينيةزياد   37.

 20 فلسطيني يحصل على جائزة عالميةفيزياء عالم   38.
 

  : مصر
 20  ة الحمد هللا الوفد المصري يبدأ في غزة خطوات لحل أزمات تمكين حكوم  39.
 21 ح أنها إسرائيليةرج  غارات جوية في سيناء لطائرات ي    40.
 22 األزهر يدعم صمود المقدسيين  41.

 
  : األردن

 22 الطراونة: مدخل األمن والسالم بالمنطقة يأتي عبر حل القضية الفلسطينية  42.
 

  لبنان: 
 23 "إسرائيل"سه ضد عون يؤكد استعداد لبنان للدفاع عن نف  43.
 23 التخلي عن المفاوضات الواهية إلىويدعو  ترامبالفلسطينيين: الحص يرفض قرار  إلىفي رسالة   44.
 23 الكنائسفرض ضرائب على ب "إسرائيل"لبنان يدين قرار   45.
 24  قوية التياّرات اللبنانّية الم عارضة لحزب هللاتل أبيب: أحد أهدافنا ت  46.

 
  عربي، إسالمي:

 24 ضرائب على كنائس القدس "عدوان" "إسرائيل"الجامعة العربية: فرض   47.

 25 ل السفارة األمريكية.. ورفض نقكنائس القدس ضدّ الوزاري العربي": استنكار اإلجراءات اإلسرائيلية "  48.

 26 الحصار من رغمبالالعمادي: قطر لن توقف دعمها لغزة   49.

 27  2019سنة  في الشرق األوسط مجلة أمريكية تتوقع حرباا   50.

 27 مياه في غزة تركيا تعلن مشاركتها في مؤتمر المانحين إلنشاء محطة  51.

 27 أو خندق إيران "إسرائيل"ا خندق السالم مع باحث سعودي: على حماس أن تختار إمّ   52.
 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4568 العدد:             2/27/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  دولي:
 28 ترامب: ال تراجع عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس  53.
 29 كيةيالكاملة لمراحل نقل السفارة األمر  "األيام" تنشر التفاصيل  54.
 30 دخول إلى الواليات المتحدةالترامب لإلسرائيليين: إلغاء تأشيرة  "هدية"  55.
 30 أوروبي على إنقاذ حّل الدولتين -توافق عربي   56.
 31 ضرائب على كنائس القدس "إسرائيل"فرض االتحاد األوروبي ينتقد   57.
 32 سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس األمن  58.

 
  :مختارات

 32 السوري  "حقل الرماية"برنامج تسلح روسي بعد تجارب   59.
 

  حوارات ومقاالت
 33 هاني المصري ... الرئيس .. إعادة إنتاج خيار المفاوضات مبادرة  60.
 37 مؤمن بسيسو... المشروع الفلسطيني.. أزمة الخيارات وآفاق الحل  61.
 41 ماجد كيالي... اعترافات عباس صريحة ومتأّخرة  62.
 44 مارا كارلين... لة مع حزب هللا: نشوب صراع جديد يكاد يكون حتمياا حرب إسرائيل المقب  63.

 
 48 :كاريكاتير

*** 
 

 ا بعد بشأن جباية ضريبة األمالك من الكنائسنحسم قرار نلم : القدساالحتالل في بلدية   .1
ئس فاي الدادسب ب اد قهال هام كنيساة لرؤسااء النناا "تهدئاة"رام هللا: أرسلت السلطات اإلسرائيلية رساائ  

الدياماااة ااتجاجاااا رلااااق مرااارورات  اااارارات براااون ا راراااي والراااارائ ب و لااا  ر اااار توجيااا  منا رااااة 
وصرح الدائم بورمال رئيس  لدية االاتالل في الددسب مئير  المرروراتب وو ف اتخا   رارات فورية.

. "بة ا مااال  ألا رنونااا  ماان الننااائسال لديااة لاام تاساام  رارهااا ب ااد برااون جبايااة رااري"تورجمااانب بااون 
رئايس ". وأناد تورجماان أن "قن ال لدياة ال ترها  فاي مخاصامة أي طار "مريفا لإل ارة اإلسارائيلية: 

 ."ال لدية نير  ركات ي م  رلق ا  ا زمة الاالية
وجاءت تصرياات  لدية الددس ب دما أجلت لجنة اكومية لمدة أس وعب اجتمارا لباث مرروع  انون 
يساامل للاكومااة اإلساارائيلية بمصااادرة أراد فااي الداادسب بارتهااا الننااائس لرااركات رداريااة خاصااة فااي 

 السنوات المارية.
 27/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 عاقب قطاع غزة ألنه لم يثر على حماست الفلسطينيةالقيادة : دحالن .2
ديااادة الفلسااطينيةب وام لهااا هاااجم الديااادي الفلسااطيني المفصااول ماان اركااة فااتل مامااد داااالن ال :لناادن

وفيمااا ارت اار أن االاااتالل هااو المسااؤول ا ول راان  مسااؤولية التااردي فااي الورااي الفلسااطيني الااراهن.
موسااة الفلسااطينيب كونااش "الراا   الواياد الاا ي يدبااي تااات االاااتالل اتاق هاا ب اللا ااةب قال أنااش رداا  

ي فيناااا مااان المساااؤوليةب و ن رلاااق بااالدول: "ال يجااا  أن ن لااار كااا  كوارثناااا رلاااق االااااتاللب  ن  لااا  
ب أرطاق  يادتاش باال ر يماا   وفرصةب فما بال  ق ا ما امتلنات را با   الديادة أن تصني من الهزيمة نصرا  
وتاابي دااالن فاي ااوار ماي فراائية "تان" المصاريةب ؟". بالساالم ادود. أرطاها انتفاراتينب وتفويراا  

لر   الفلسطيني يدول قنش جااهز  ن ي طاي  يادتاش أجراب اإلرالمي رمرو ر د الاميدب اإلثنينب أن ا
 .": "لنن لألسف ه ا لم يادثأنثر ليمكنها من ترجمة ه ا الصمود قلق قنجاز سياسيب مريفا  

أن "ماااان ي طاااا  الوااااادة  ودرااااا داااااالن الدااااو  الفلسااااطينية قلااااق ترااااكي   يااااادة قندااااا  وطناااايب مراااايفا  
سيما ب د أن  ب الور  يا   زة يج  أن ياانم وطنيا  والمصالاة الفلسطينية  ين الرفة الغربية و طاع ه

و ااال داااالن قنااش ال يااتفهم "أن تنااون  ارترفاات قساارائي  بااون أن اار قنجاااز هااو اندسااام الراافة راان هاازة".
 ب وأن تنون مهمتها هي تدديم الرروح وليس الالول".الفلسطينيالديادة ر ئا رلق الر   

   الفلساطيني فاي  طااع هازة مان االااتاللب ومان وتساءل داالن: "بوي منطر أخال يب ي ا ا  الرا
 .".. ُي ا    نش لم يثر رلق اماس.سلطتش

ووصف داالن الوري الفلسطيني السياسي بونش "كاارثي"ب وأن الدياادة فاي رام هللا ت تماد "رلاق ن رياة 
لسالطة و ال داالن: "أنا لم أر اكومة مهما كانت فاسدة وفارية ت ا   ر  ها كما تف ا  ا ."االنت ار

 ."في رام هللا مي ر  ها في  طاع هزة
بااالندال ب لنان أناا أفتارد أن المساؤولية ا خال ياة تااتم رلاق  وأرا : "اماس أخطوت خطو ك يرا  

ماازن  وتاابي أناش "ق ا أراد أ او الرئيس الفلساطيني"ب باون يساتور  الجميايب ويفاتل مساافات لنا  النااس.
 هزة".ا  ا زمة الفلسطينية رليش ال ها  قلق 

ياياق السانوارب  وفي السياق  اتشب أثنق دااالن رلاق رئايس المكتا  السياساي لاركاة امااس فاي هازة
 في ال ال ة  ين مصر وهزةب والر   الفلسطيني سيت كر  ل ". اديديا   قنش "اتخ  مو فا    ائال  

ائمااة رلااق قن "الفلسااطينيين لهاام وطاان واااادب وأي مبااادرات   ورلاار داااالن رلااق "صاافدة الداارن"ب  ااائال  
 تهجير الر   الفلسطيني مرفورة".

التوطين فيها أو في  رن سيناءب والر   الفلسطيني ال يد   أ دا   وأرا  أن "مصر لن تستغني أ دا   
 ل نانب وال يمكن تط ير صفدة الدرن رلق أرد الوا ي".
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 فاي المنطداةب  اائال  بمااولاة التوساي  قياها ولم يفوت داالن الفرصة لمهاجمة الاكومة التركيةب متهما  
 في المنطدة. لديهما أطمارا   و"قسرائي "قنها 

 26/2/2018، 21 عربيموقع 
 

 لن يقايضوا على هوية ومكانة القدس أو وضع المقدسات فيها ن والفلسطيني :الحمد هللا .3
ااا ن الفلساااطينيين "لااان أأناااد رئااايس الاكوماااة الفلساااطينية راماااي الاماااد هللا : نادياااة سااا د الااادين -ان رم 
يراااوا رلاااق هوياااة ومكاناااة الدااادس أو وراااي المددساااات فيهااااب وساااتبدق راصااامة فلساااطين ا  دياااة يدا

ورأ  الاماااد هللاب فاااي تصاااريل أماااسب أن "مخططاااات االااااتالل تساااتهد  ا اااتالع الوجاااود  والتاريخياااة".
الفلسطيني من المدينة المددسة ورزلها رن مايطها واستهدا  مددساتها"ب قال أنهاا "لان تلغاي الاداوق 

وطالاا  دول ال ااالم بااالتار  الجاااد  اريخيااة ال ادلااة أو تطمااس الهويااة والتاااريل ال ربااي الفلسااطيني".الت
إلبداااء الداادس منااارة لالنفتاااح ورماازا للت ااايو والتساااملب ولجاام االنتهانااات اإلساارائيلية المسااتمرة لنافااة 

 االتفا يات والدوانين وا ررا  الدولية.
 27/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 ي السياحة والتربية من افتتاح مدرسة في القدسيمنع وزير  االحتالل  .4

ب وزيااااري الساااايااة وا ثااااار روال 26/2/2018 من اااات ساااالطات االاااااتالل اإلساااارائيليب االثنااااين :رام هللا
م اي ااةب والتربيااة والت لاايم ال ااالي صاا ري صاايدمب ماان الوصااول قلااق ال لاادة الدديمااة فااي مدينااة الداادس 

ل ترميم مدرسة تراسنطاب بموج   رار صدر رن ما يسمق  اوزير "ا مان الماتلةب للمراركة في ااتفا
ب ايااث أهلداات وااادات ماان المخااا رات والراارطة اإلساارائيلية مااداخ  ال لاادة الدديمااة اإلساارائيلي الااداخلي"

 في الددسب لمني وصول الوزيرين.
ية لن تثنيهما رن أداء وأندت وزارتا التربية والسيااة في  يان صافي مرتر : "أن الهستيريا اإلسرائيل

دوريهما تجاب الددسب وأن تنرار ه ب الممارسات المجافة ترك  دليال  اط ا رلق ماااوالت االااتالل 
 الني  من الدور الرسمي في الددسب وصوال قلق الطمس النام  للارور الوطني الفلسطيني.

ناادي ا ساير بالدادس  كما أو فت  اوات االااتالل أماين سار اركاة فاتل بالدادس راادي مطاورب ومادير
اركاة فاتل بالدادس راادل أ او زنيادب وااتجازت بطا ااتهم الرخصايةب  ق لايمناصر  اوسب ورراو لجناة 

 ومن تهم ك ل  من الوصول قلق ال لدة الدديمةب للمراركة في ااتفال ترميم المدرسة.
 26/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 على الممتلكات الكنسية المسيحية في القدس اإلسرائيلية الضرائب رفضه يعلنر األوقاف يوز  .5
ن قب الريل يوسف ادرايسب الفلسطينية وزير ا و ا  والرؤون الدينية :  النادية س د الدين -ان رم  

لالساتيالء رلاق المددساات اإلساالمية والمساياية فاي  ند  السفارة ا مريكية قلق الدادسب ساي د "تمهيادا  
ودراااا  ددساااةب مااان خاااالل قرااافاء راااررية باطلاااة رلاااق كونهاااا راصااامة للنياااان اإلسااارائيلي".المديناااة الم

"ال ااار  والمسااالمين قلاااق ال مااا  فاااورا  رلاااق تاااوفير قساااناد سياساااي وا رالماااي لمناااي هااا ا الدااارارب وصاااد 
المؤامرات التي تت رد لهاا الدادسب والمددساات الدينياةب بصافتها ليسات للفلساطينيين فداعب  ا  لل ار  

وأرلاان ادراايس و ااو  وزارة ا و ااا  قلااق جاناا  اإلخااوة المساايايين فااي مطااال هم  جمي ااا ".والمساالمين 
ال ادلااااةب التااااي جاااااءت قثاااار  اااارارات االاااااتالل ا خياااارةب بفاااارد الراااارائ  رلااااق الممتلنااااات الننسااااية 

 المسياية في الددس.
 27/2/2018 ،الغد، عّمان

 
 ألمريكية تحتكر فيه عملية السالمقبل العودة إلى الوضع الذي كانت اإلدارة انلن المالكي:  .6

ررح وزيار الخارجياة الفلساطيني ريااد الماالني فاي االجتمااع الاوزاري  :نورالدين فريري - روكسي  
مها الارئيس ماماود  ا وروبي ال ربي المرتر  في  روكسي  أمسب "مبادرة السالم الفلساطينية" التاي  اد 

لفلساطيني للجلاوس قلاق طاولاة مفاوراات الساالم رباس أمام مجلس ا منب مجاددا  اسات داد الجانا  ا
 "رمن آلية ومرج ية جديدتين ومت ددة الطر ". 

الفلسطينيين "لن يد لاوا ال اودة قلاق الوراي الا ي كانات اإلدارة ا مريكياة تاتنار فياش  قنو ال لا"الاياة" 
ياااة قلاااق اإلدارة ا وروباااي بمثاباااة "رساااالة  و  -رملياااة الساااالم". ورأ  وجاااو  ارتباااار االجتمااااع ال رباااي 

ا مريكية في رون وجو  أن توخ  في االرتباار رناصار  وراوحب  ادءا  باون الدادس الرار ية راصامة 
 وو ف االستيطان". 1967فلسطين ومرج ية ادود ال ام 

 27/2/2018 ،الحياة، لندن
  

 فتح كنيسة القيامة إال بعد التراجع عن قرار الضرائبحنا عميرة: لن ت   .7
اناا رميارةب االثناينب  لن هان: أرلان رئايس اللجناة الرئاساية الفلساطينية لراؤون النناائسجاد ا - رام هللا

ران  ارار فارد الرارائ   "قسارائي "أنش لن يتم قرادة فتل كنيسة الدياماة فاي الدادس قال ااال تراج ات 
 وأراا  رميارةب وهاو رراو اللجناة التنفي ياة لمن ماة التاريار رلق أمال  الننائس بالمديناة الماتلاة.

رلااق  ب ااتجاجااا  الفلسااطينيةب فااي تصااريل لألنارااولب أن "مؤسسااات دينيااة أخاار  سااتغلر أ وا هااا  ريبااا  
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قلااق أن ا ردن وفلسااطين الن اار وفااي  ات الصااددب لفاات رمياارة  ياااددها. أنالداارار اإلساارائيلي"ب دون 
 في قطار دولي من أج  و ف  رار فرد الررائ . والفاتيكانب ي ملون االيا  

 27/2/2018 لألنباء، ضولاألناوكالة 
 

 عريقات: محاوالت فرض الضرائب على كنائس القدس خرق فاضح للقانون الدولي .8
أنااد أمااين ساار اللجناة التنفي يااة لمن مااة التارياار الفلساطينية صااائ  رريدااات أن  اارار الاكومااة  :أريااا

الاااادولي اإلساااارائيلية فاااارد الراااارائ  رلااااق الننااااائس وممتلناتهااااا فااااي الداااادسب خاااارق فاراااال للدااااانون 
لاااد  اساااتدبالش اإلثناااينب الدنصااا  الفرنساااي ال اااام فاااي الدااادس  ييااار  بورااادد رريداااات والراااررية الدولياااة.

كورارب والدنص  اإليطالي ال ام في الددس فا يو سكولودزب كا  رلاق اادةب رلاق أن الارئيس ماماود 
لاكومااة اإلساارائيلية ربااس واللجنااة التنفي يااة لمن ماة التارياار الفلسااطينية والاكومااةب ي ت ارون  اارارات ا

 كنائس الددس وممتلناتها مخالفة فاراة للدانون الدولي وللوري الدائم. رد  
 26/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لتشمل الضفة اإلسرائيلية محاكمالع صالحيات يتوستدين مشروع قانون  "الخارجية الفلسطينية" .9

 اللجناااااة الوزارياااااة لراااااؤون التراااااريي ةصااااااد مرجياااااة الفلساااااطينيةب أماااااسب رام هللا: اساااااتنكرت وزارة الخا
رلاااق مراااروع  اااانون يوساااي مااان صاااالايات المااااانم اإلسااارائيلية لترااام  أجااازاء ك يااارة مااان  اإلسااارائيلية

رلااق مراروع  اانون يمناي الفلسااطينيين مان االلتمااس للماكماة اإلساارائيلية  ةصااد والمالرافة الغربياةب 
قن مراااروع الداااانون "ينااادر  فاااي قطاااار الداااوانين التاااي تمررهاااا الاكوماااة  لهااااب فاااي  ياااان بال لياااا. و الااات

اإلسرائيلية  هد  تسريي رمليات نه  وسر ة وا تالع ما تبدق من ا رد الفلسطينية الماتلة وفرد 
رليهاااا". وأراااافت أن "الداااانون" يسااا ق قلاااق "تراااريي االساااتيطانب وراااررنة ال اااؤر  اإلسااارائيليالداااانون 

 ل روائيةب وتسهي  مصادرة ا راري الفلسطينية الخاصة".االستيطانية ا
 27/2/2018 ،القدس العربي، لندن

  
 تشّرع االستيالء على الضفة الغربية "إسرائيل"عشراوي:  .10

 لهاااافاااي  ياااان  بارت ااارت رراااو اللجناااة التنفي ياااة لمن ماااة التاريااار الفلساااطينية اناااان رراااراوي  :رام هللا
لفلسااطينيين راان الماكمااة ال ليااا اإلساارائيلية الاا ي صاااد ت رليااش مااا االثنااينب أن مرااروع  ااانون قب اااد ا

تسااامق اللجناااة الوزارياااة للترااارييب يساااتنم  السااال ة "الدانونياااة" لالااااتالل  تراااريي النهااا  والسااايطرة رلاااق 
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الراافة الغربيااةب الاا ي أ اار ب اااز  الليكااود الاااانمب  ا رد الفلسااطينيةب اسااتنماال  لمرااروع  ااانون راام  
لة للاكومة اإلسرائيلية.وا ازا  اليمي  نية ال نصرية المرك 

 26/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لصالح محافظة الخليل مليون دوالر 17 الحمد هللا يعلن رزمة مشاريع بـ .11
 17راماااي الاماااد هللا رااان رزماااة جديااادة مااان المرااااريي بديماااة  الفلساااطيني أرلااان رئااايس الاااوزراء :الخليااا 
 دوالر لصااالل مااف ااة الخلياا ب وافتااتل وااادة ال نايااة المكثفااة فااي مستراافق الخلياا  الاكااومي.مليااون 

وجدد خالل تفددبب اإلثنينب مااف ة الخلي ب واالطالع رلاق ااتياجاتهاا وآخار التطاورات فيهااب تونيادب 
 رئيس مامود رباسب والاكومة.الرلق أولوية المااف ة لد  الديادة الفلسطينية ورلق رأسها 

 26/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 توسع انتشار المواطنين في مناطق "ج" 2018عساف: خطتنا في  .12
 ال رئيس هيئة مداومة الجدار واالستيطان الوزير وليد رسا  قن خطاة الهيئاة خاالل راام  : يت لام

 هي توسي انترار المواطنين في المناطر " ". 2018
وررة رم  ردادت فاي  لادة تداوع بمااف اة  يات لاامب ارارها ممثلاون ران المنااطر جاء  ل  خالل 

 المهددة بالمااف ةب لباث الدرايا الدانونية الخاصة  همب بمراركة ماامي الهيئة هياث ناصر.
 26/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يصل غزة لبحث آلية جديدة إلدارة معبر رفحإلى مهنا  .13

 وص  مدير هيئة الم ا ر والادود في السلطةب ن مي مهناب مساء االثنينب قلق  طاع هزة. :هزة
وتوتي زيارة مهنا في    وجود الوفاد ا مناي المصاريب الا ي وصا  هازة ا اادب  رئاساة اللاواء ساامل 

يارة تاوتي ووفر مصادر مالية؛ فإن ه ب الز  وال ميد ر د الهادي فر . سامين ي  والدنص  ال ام خالد 
  هد  باث آلية جديدة إلدارة م  ر رفلب باس  مو ي النجاح.

 26/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بـ"صفعة" القرن خيانة للقضية الفلسطينية التسليمشعث:  .14
 ال مسترار الرئيس الفلسطيني للرؤون الدوليةب ن ي  ر ثب قن "التسليم : الداهرة/ اسين الدباني

ن ألفي قرارة قلق ما يطلر رليش صفدة الدرن  خيانة للدرية الفلسطينية"ب م لن ا رفرش بصف ة الدر 
  .1967ق امة دولة فلسطينية رلق هير ترا ها الوطني ألا راري الماتلة رام 

جاء  ل  في لداء رددب ر ث في مدر سفارة فلسطين بالداهرةب اإلثنينب بارور السفير الفلسطيني 
دلتش ر ر وردد من وجهاء الجالية الفلسطينية في مصرب وفر  يان للسفارة نلد  مصر ديا  اللوحب 

و ال المسؤول الفلسطينيب قن "التسليم بصف ة الدرن خيانة للدرية  صفاتها بمو ي "فيس و ".
الفلسطينية ولن ند   هيمنة أمريكا ب د ا ن". مريف ا "قننا "ر   لش سيادة ايث زاد ردد سكانش من 

ورفد ر ثب في اللداء  اتش "ك  ما يتنا د  مليون ا ه ا ال ام". 13قلق  1948ام مليون ونصف ر
جراءات وسياسات رنصرية وردوانية مي ادوق الر   الفلسطيني في تارير أررش  من  رارات وا 

 واريتش واستداللش الوطني ورودتش ألرودة الالجئين ".
الوطني"ب  ائال  "ال دولة في هزة وال دولة كما ردد رلق رفد "ق امة دولة فلسطينية رلق هير الترا  

نما   دون هزةب وال دولة  دون الددس راصمة له ب الدولة الفلسطينيةب وأنش ال راصمة في الددس وا 
ورلينا أن   بطيءمن نااية أخر ب  ال ر ثب قن "المصالاة الوطنية تسير  الددس هي ال اصمة".

برك  رسمي في  طاع هزة  في    الجهود التي نسرع  تمكين اكومة الوفاق ألمن تسلم مهامها 
 تدوم  ها الرديدة مصر".

 27/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 األمني المصري في غزة  الوفدالسنوار يلتقي  .15
التدق رئيس اركة اماس في  طاع هزةب يايق السنوارب الوفاد ا مناي المصاري : طالل الن يش –هزة 

 ر المصالاة الفلسطينية وأزمات  طاع هزة.بمدينة هزةب وباثا ملفات تط ي
وأناااد السااانوار خاااالل االجتمااااعب رلاااق اااارا اركتاااش رلاااق تاديااار المصاااالاة الفلساااطينيةب وتساااهي  

نجاح مهمة الوفد ا مني المصريب وت لي  أي ردبات  د ت ترد المصالاة.  وا 
د اماس والوفد المصريب ووفر متاب ة مراس  "المركز الفلسطيني لإلرالم" فإن االجتماع ردد  ين  ائ
 ليلتار فيش اللواء توفير أ و ن يم  ائد  و  ا من الداخلي في  طاع هزة.

 سارات متواصلة. 3وأفاد مراسلنا أن االجتماع استمر  نثر من 
وخالل االجتماعب أند الوفد المصريب ممثال  بااللواء ساامل ن يا ب والدنصا  ال اام المصاري فاي رام هللا 

 ميد ر د الهادي فار ب خاالل االجتمااعب ارصاش الناما  رلاق اساتمرار متاب اة ملفاات خالد ساميب وال
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 ال الديادي في اركاة امااسب قساماري  رراوانب قن الوفاد و  المصالاة الفلسطينيةب وتط ير ملفاتها.
المصاااري أناااد خاااالل االجتمااااع رلاااق أهمياااة تااا لي  ال دباااات التاااي ت تااارد طريااار المصاااالاةب  اااائال : 

نجاح مهمتش رلق أم  تط ير المصالاة". "نرا  بالوفد  المصريب ون م  رلق تسهي  وا 
 26/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غير مؤهلة للعب دور سياسي  وواشنطن ..األحمد: تحديد نقل موعد السفارة استفزازعزام  .16

ندااا  السااافارة  اااال رراااو اللجناااة المركزياااة لاركاااة فاااتل رااازام ا امااادب قن  ااارار تادياااد موراااد  :رام هللا
ياااة مااان تااا  أ يااا  قلاااق الدااادسب هاااو اساااتفزاز للرااا   الفلساااطيني وللمراااارر ال ربياااة اإلساااالمية مريكا 

وأراااا  ا اماااد فاااي ااااديث ل رناااام" "ااااال السياساااية"ب الااا ي ي اااث ر ااار فراااائية راااودة  والمساااياية.
لصاراعب يادل رلاق ياة  ها ب "السا اجة والخفاة" ماي  راايا امريكوتلفزيون فلسطين: "ان ت ام  اإلدارة ا 

أنهاااا قدارة هيااار مؤهلاااة لل ااا  دور سياساااي فاااي  راااايا ال اااالم المتفجااارةب وفاااي اااا  الدراااايا والنزاراااات 
وفااي سااياق متصاا   ااال ا اماادب "قن قهااالق كنيسااة الديامااة ماان   اا  المراارفين رليهااا بساا    ال الدااة.

 ندااا   ترامااا س مااولاااة االااااتالل فااارد الرااارائ  رلاااق النناااائسب هاااو اساااتغالل وارااال لدااارار الااارئي
الساافارة الااق الداادسب ايااث  اادأت مااااوالت خلاار وا ااي جديااد"ب مراايفا ان أي ترااري ات ماان الننيساات 

 اإلسرائيلية وأية  رارات من اكومة االاتالل هير رررية.
 26/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نية س: الوحدة هي الطريق الوحيد النتصار القضية الفلسطيحلّ   .17

 ال ررو اللجنة المركزية لاركة "فتل"ب مفود الت  ئة والتن يم للاركة في  طاع هزة أامد  :رام هللا
جااءت أ اوال الاس  السب يوم االثنينب قن الواادة هاي الطريار الواياد النتصاار الدراية الفلساطينية.
رة رهاد التميماي الا ي في كلمة ألداها نيابة رن الرئيس مامود رباسب في افتتاح بطولة الطفلة ا ساي

وأرااا  أن راا  نا بكاا  أطيافااش ُمصاار رلااق تادياار أهدافااش  ين مهااا نااادي المراات  الريارااي فااي هاازة.
 الوطنية واريتش واستداللشب بغد الن ر رن ك  ال رو  التي تايع بدريتنا ال ادلة.

 26/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المسجد األقصىفي إطالق نار أم الفحم خططت لتنفيذ عملية  خلية من يعتقل "الشاباك" .18
ب ارتدال خلية ترم ثالثة فلسطينيين من مديناة "الرابا "أرلن جهاز ا من ال ام اإلسرائيلي : الناصرة

 أم الفامب خططت لتنفي  رملية قطالق نار في المسجد ا  صق.
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ز المخا رات والررطة اإلسرائيليةب ما  ين رهري و ال في  يان قن الثالثة ارتدلوا بالت اون ما  ين جها
 كانون الثاني أليناير  الماري ورباط ألف راير  الجاري.

 20راماااا   ورمااااد لطفاااي جباااارين أل 20وكراااف رااان أساااماء مااان الخلياااة هماااا: ماماااد مسااا ود جباااارين أل
تاديار م هام راما  ب  ينما الم تد  الثالث  اصار ولام ياتم النراف ران هويتاشب مرايرا  قلاق أناش خاالل ال

ارتاار  الثالثااة أنهاام خططااوا لتنفياا  رمليااة قطااالق نااار داخاا  المسااجد ا  صااقب مرااا هة لل مليااة التااي 
 نف ها فلسطينيون وأسفرت رن مدت  جنديين قسرائيليين.

 27/2/2018الحياة، لندن، 
 

 حماس تدعو لمواجهة استهداف االحتالل الخطير للكنائس .19
تالل اإلسارائيلي الرارائ  رلاق كناائس الدادس وممتلناتهاا أندت اركة اماس أن فرد سلطات االاا

 استمرار للار  الدينية التي ُتماَرس رلق ر  نا الفلسطيني ومددساتش اإلسالمية والمسياية.
و ال الناطر باسم الاركة فوزي  رهوم في تصريل صافي قن ه ا ي كس التاداريات الخطيارة لدارارات 

الوجاااود والاااار الفلساااطينيينب وتث ااات أركاااان الدولاااة اليهودياااة وسياساااات قدارتاااش التاااي تساااتهد   ترامااا 
ونوب أن  ل  يستدري خطوات رملية وف لية رلق ا رد ومان كا  المساتويات؛  ال نصرية المتطرفة.

لمواجهاااة هااا ا االساااتهدا  الخطيااارب دارياااا  قلاااق تصااا يد انتفاراااة الدااادس فاااي وجاااش االااااتالل وتطاااوير 
ماة مان أجاا  الو او  فاي وجاش كا  المرااريي والمخططاات التااي وطالا   رهاوم باساتنهاد ا  أدواتهاا.

فرااالهاب وال ماا  رلااق دراام الراا    تهااد  قلااق تصاافية الدرااية الفلسااطينية وفراال هاا ب المخططااات وا 
 الفلسطيني وت زيز صمودب والو و  قلق جانبش.

 26/2/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 "الثأر المقدس"الثانية من خبايا عمليات  الحلقةالقسام تنشر كتائب  .20
نراارت كتائاا  الدسااام الجناااح ال سااكري لاركااة اماااس يااوم اإلثنااين الالدااة الثانيااة ماان : صاافا –هاازة 

راان رمليااات "الثااور المداادس" التااي نفاا تها النتائاا  داخاا  "قساارائي "  -ُساامل  نراارها -م لومااات جدياادة
صاابة أنثار مان قسارائ 46انتدام ا الهتيال المهندس يايق رياوب وأسافرت ران مدتا   1996رام  يلي ا وا 
ووفر مو ي النتائا ؛ فاإن ا ساير الدساامي الدائاد اسان ساالمة هاو راوي تلا  التفاصاي   آخرين. 160

 لل مليات. 22في ال كر  الا
 26/2/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 لشكر ترامب على قرار نقل السفارة خاصاا  نتنياهو: سنقيم احتفاالا  .21
اااب للت  ياار فيااش راان  ااال رئاايس : تاا  أ ياا  الااوزراء اإلساارائيلي  نيااامين نتنياااهو قنااش ساايديم ااتفاااال خاص 

ياة مان تا  أ يا  قلاق مديناة مريكي دونالد ترام ب ب اد  ارارب براون ندا  السافارة ا مريكركرب للرئيس ا 
مان ولم يادد نتنياهو مكان ومورد االاتفالب لننش  ال قنش سيدرو قلق االاتفال زرماء دولب  الددس.

 وجدد نتنياهو ركرب للرئيس ترام  رلق  رارب برون ند  السفارة قلق الددس.  ينهم ترام .
 26/2/2018القدس، القدس، 

 
 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم 300وافق على بناء الحكومة اإلسرائيلية ت .22

انية واادة اساتيط 300وكااالت: صااد ت الاكوماة اإلسارائيليةب أماسب رلاق مخطاع ل نااء  -ت  أ ي  
جديدة في  ؤرة "نتياف هاوفوت"ب الدريباة مان مجماي مساتوطنات "هاوو رتصايون"ب جناو  مديناة  يات 

وباساا  الدناااة ال  ريااة الساااب ةب فااإن الاكومااة وافداات أيرااا  رلااق  ناااء اااي مؤ اات للمسااتوطنين  لااام.
 ليااا الاا ين ساايتم قخالؤهاام ماان  ات ال ااؤرة االسااتيطانية ونداا  ت ويرااات لهاامب ايااث كاناات الماكمااة ال

 أمرت  إخالء المنازل اتق رهر آ ار المد  .
 26/2/2018، األيام، رام هللا

 
 قانون يمنع دخول مندوبي منظمات حقوقية للمدارس الكنيست يصادق على .23

صااادق الننيساات اإلساارائيلي بااالدراءة ا ولااقب مساااء اإلثنااينب رلااق مرااروع  ااانون يا اار : مامااد وتااد
الاابالد الادخول قلااق الماادارس والنرااط وتدااديم مااراارات أو أي رلاق مناادوبي الجم يااات الادو ياة فااي 

 ف اليات للطال  والطالبات.
ويسااتهد  مرااروع الدااانون با ساااس الجم يااات الادو يااة المناهرااة لالاااتالل اإلساارائيلي وممارسااات 
جنود جيو االاتالل رد الر   الفلسطينيب وك ل  الجم يات التي توجش انتداادات وتوثار ا ااداث 

 رر التدارير رد جيو االاتالل.وتا
 27/2/2018، 48عرب 

 
 شهداءالالكنيست يصادق بالقراءة األولى على احتجاز جثامين  .24

صاااادق الننيساااتب ياااوم اإلثناااينب باااالدراءة ا ولاااق رلاااق ا تاااراح  اااانون يسااامل بااتجااااز : هارااام امااادان
فن منفااا ي راااهداءب و لااا  مااان خاااالل تخويااا  رااارطة االااااتالل صاااالاية وراااي راااروط لااادالجثاااامين 

ررااو  57صااوت قلااق جاناا  ا تااراح الدااانون  رمليااات رااد أهاادا  قساارائيلية أو ااتجاااز جثااة المنفاا .
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وباس  ا تراح الدانون فإن الررطة تستطيي ااتجاز جثة المنف   رروا. 11كنيستب مدا   م اررة 
ق تنفي  رم    ري ة وجود "مخاو  اديدية من أن تؤدي جنازة ترييي الجثمان قلق المس با من أو قل

 قرها ي".
 26/2/2018، 48عرب 

 
 الحكومة اإلسرائيلية تصادق على تعيين سفيرها الجديد لدى األردن .25

صااااد ت الاكوماااة اإلسااارائيليةب مسااااء ا اااادب رلاااق ت ياااين "أميااار فايسااا رود" سااافير ا جدياااد : تااا  أ يااا 
تنت ر موافداة أردنياة لت ياين وباس  الدناة ال  رية ال اررةب فإن ه ب الموافداة سا إلسرائي  لد  ا ردن.

فايساا رود ساافيرا لاااديهاب مراايرة  قلااق أن ت ييناااش يااوتي تل ياااة  للمطالاا  ا ردنيااة رااامن اتفاااق المصاااالاة 
 وا رادة ال ال ات  ين الجان ين ب د اادثة السفارة في يوليو/ تموز الماري.

 26/2/2018القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"فضيحة جديدة في الجهاز القضائي تهّز  .26
أفرجت ماكمة قسرائيلية  رئاسة الداري ال ربي رالء مصاروةب أماسب ران  وديي رواودة: –الناصرة 

المرتبطااة  4000فااي الدرااية الم روفااة بالدرااية "أرب ااة مااو فين كبااار ارتدلااوا رلااق  مااة التاديدااات 
الت . وتم قطاالق سارااهم ردا  النراف ران مراسا" يز "بر هات الفساد برركة االتصاالت ال مال ة 

 ااين ماداار ماان ساالطة ا وراق الندديااة وبااين  ارااية يطلاا  منهااا تمديااد ارتدااال المااو فين  "واتااس أ "
 الم كورين ويادد لها أيام االرتدال لن  منهم     التداول بملفاتهم.

واناادل ت زوب ااة سياسااية فااي قساارائي ب الليلااة   اا  المارااية ب ااد أن كراافت الدناااة ال اراارةب راان سلساالة 
ب  ين المسترار الدانوني لدسم التاديدات في سلطة ا وراق المالياةب "واتس آ "تط ير مراسالت ر ر 

 ب رونياااات 4000ألالدرااااية  " يااااز "الماااااامي رااااران راااااام راااا يعب والدارااااية التااااي تن اااار فااااي ملااااف 
  وزنانسكيب التي نسدا من خاللها تمديد ارتدال أرب ة من المر وهين في الملف.

ماكمااة الصاالل فااي تاا  أ ياا ب راان قخاارا  الدارااية  وزنانسااكي فااي  وفااي أردااا  النراارب أرلاان رئاايس
 قجازة مؤ تةب ورزلها رن مواصلة الن ر في الملف. 

 27/2/2018القدس العربي، لندن، 
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 قانون يعفي شبان الحريديم من الخدمة العسكرية نّ  يضغطون من أجل س   "الحريديم" .27
لمتااازمتين "الارياااديم" فاااي الننيسااات اإلسااارائيليب  ااادأت كتلتاااا المتااادينين ا:  رهاااوم جرايساااي - الناصااارة

والرريكة في اكومة  نياامين نتنيااهوب بممارساة الراغوطب مان أجا  سان  اانون ي فاي رابان الارياديم 
من الخدمة ال سكرية في جيو االاتاللب  سبا  دينيةب رهام توجهااتهم اليمينياة المتطرفاة. ويهاددون 

ب فاي ااال لام ياتم تمريار الداانونب الا ي ت تارد رلياش 2019د ا   إفرال ا رار ميزانية الدولة لل ام الم
 كتلتان أخريان في الاكومة.

 27/2/2018، الغد، عّمان
 

 سرائيلي ي دخل منظومة الجيش البري الرقمي حيز الخدمةجيش اإلال .28
ة ب أن لاواء "منراي المنااطدي" التاابي لفر اة الرافة الغربيااإلسارائيليجيو الزرم مو ي : الداخ  المات 

أجر  مطلي ه ا ا س وع مناورة رساكرية ااانق فيهاا سايناريوهات  تالياة رديادة بماا فاي  لا  رملياات 
 قطالق نارب تسل  مداومين قلق المستوطنات اإلسرائيليةب أو تفجير اافالت قسرائيلية.

مايب و كر المو ي أن الدوات المراركة في المناورة استخدمت للمارة ا ولاق من وماة الجايو ال اري الر 
ايث دخلت المن ومة  ه ب المناورة للمرة ا ولق ايز الخدمة ال ملياتية في الجيو اإلسرائيليب و لا  

 ب د سلسلة طويلة من التجار  واالختبارات.
ه ا ووفدا لمو ي الجيوب فاإن الااديث يادور ران من وماة  ياادة وسايطرة تسامل للدائاد بمرااركة جمياي 

اواسااي  مامولااةب بايااث ي هاار رلااق الرارااة أمااام الدائااد جميااي  المهااام ال ملياتيااة مااي الجنااودب ر اار
 ب كما أنها تربع الدوات ال رية مي الدوات الجوية والدوات البارية.الصديدة والم اديةموا ي الدوات 

كما يميز المن ومة رن هيرها السررة في قيصال الم لومة االستخبارية في الو ت والمكان المناس ين 
لاااق ا ردب ف لاااق سااا ي  المثاااال لاااو وصااالت م لوماااة اساااتخبارية للدائاااد رااان خطااار للداااوات المنااااورة ر

م ينب فما رليش سو  الت ليم رلق الرارة رلق مكان ه ا الخطارب ليصا  براك  فاوري قلاق الواادات 
 المداتلة في أرد الم ركة.

 26/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 الهدف بدقةإلصابة  جديداا  "إسرائيل" تطور مهدافاا  .29
في قطار تنوير تننولوجياا الدتا ب  ادأ الجايو اإلسارائيليب فاي ا ياام ا خيارةب  إدخاال : الددس الماتلة

مهدا  جديد لل نادق التي يستخدمها الجنودب مان راونها أن ترفاي براك  ملماوس الدادرة رلاق اإلصاابة 
 الد يدة للهد ب وبالتالي مني ت  ير المزيد من ال خيرة.
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اة ال  رياة الثانياة فاإن المهادا  الجدياد مصامم لاا  مراكلتين أساسايتين يواجهماا الجايو: وباس  الدن
ا ولق الددرة رلق قصابة د يدة لألهدا ب بما في  ل  ا هدا  المتاركة؛ والثانية ا  المراكلة التاي 

ي وجااااء أن المهااادا  الجدياااد يتاااابي الهاااد ب ويجااار  يواجههاااا الجياااوو فاااي ال اااالم وهاااي ت ااا ير الااا خيرة.
 اسابات ريارية لتاديد متق يتوج  قطالق النار اتق تتم قصابة الهد  بالرصاصة ا ولق.

ويرتم  المهدا  رلاق ن اام ليازرب ومن وماة النتروراوئيةب وبرناام" ااساو  خااا لاساا  اركاة 
 الهد  والمسافة  ين الهد  وال ند ية.

 26/2/2018، فلسطين أون الين
 

 ""دولة اإلرهاببكتاب  الصهيونيةوثائق سرّية عن جرائم العصابات  .30
ينتمي كتا  توماس سواريز "دولة اإلرها : كياف خلار اإلرهاا  قسارائي  الاديثاة"ب قلاق : فاسي فالنزا

وكنت في انت ار ه ا النتاا ب الا ي يماأل  أهم خمسة كت  ال تددر  ثمن رن تاريل فلسطين الاديثة.
ةب كاااان فهماااي للمكاسااا  التاااي اددتهاااا الاركاااة ال دياااد مااان الثغااارات. ف لاااق الااارهم مااان الداااراءة المكثفااا
  الصهيونية خالل ادبة االنتدا  ال ريطاني رئيال .

أرهونب والهاهاناب ولياي ألرصابة رتيرن ب والتطهير -و د سم ت رن ال صابات اإلرها ية اليهودية 
وماي  لا ب   رية فلسطينيةب واهتيال وسيع ا مام المتاادةب النونات فولا   رناادوت. 670ال ر ي لناو 

فإن كتا  سواريز "ي رد مجمورة من الوثائر ال ريطانية السرية التي لم ينرار النثيار منهاا أ ادا  مان 
   ب ويصف تفاصي  املة مثيرة للصدمة من اإلرها  الصهيوني في ا رب ينياات والخمساينيات مان 

ونب سااواء أنااان الداارن الماراايب والتااي اسااتهدفت تااادي ا هاادا  التااي اااددها المسااتوطنون المت صاا 
   ل  الاكومة ال ريطانيةب أو الفلسطينيين ا صليينب أو اليهود".

بداااراءة صااافاة ب اااد أخااار  مااان المخااازون المكثاااف الااا ي ينرااارب ساااواريز رااان اإلرهاااا  اليهاااودي فاااي 
فلسطينب مررُت بوو ات استط ُت أن أتنفس فيها بالناد. ور رت بونني أختنر  جررة ك يرة من الرر 

 ال يرام. وفي الاديدةب يرك  ه ا النتا  "متاف تخليد الرهداء" الخاا بفلسطين.ال نيد ال ي 
 27/2/2018، األيام، رام هللا

 
 غزة ومدارسها وزاراتإضراب يشل  .31

رااام اإلرااارا  الراااام  أماااس الاااوزارات والمؤسساااات والااادوائر الاكومياااة كافاااة فاااي  طااااع هااازةب : هااازة
بماااو في السااالطة الفلساااطينيةب فاااي و ااات رلدااات ااتجاجاااا  رلاااق رااادم صااار  رواتااا  الماااو فين أساااوة 

 يوما . 16رركات الن افة في المسترفياتب  س ورينب قررابا  رن ال م  استمر 
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خطااوة "التااي لفتاات فااي  يااان قلااق أن اإلراارا   نمااو فيالوجاااء اإلراارا  الرااام ب تل يااة لاادروة ندابااة 
ب اد مارور نااو خمساة  "أولق رمن خطوات تصا يدية ساتتخ ها ااتجاجاا  رلاق رادم صار  الرواتا 

 أرهر رلق تو يي اتفاق المصالاة في الداهرة.
 27/2/2018الحياة، لندن، 

 
 الجئة فلسطينية بسجونه 100النظام السوري يخفي مصير ": مجموعة العمل" .32

 الت مجمورة ال م  من أج  فلسطينيي سوريةب قن الن اام الساوري وأجهزتاش ا منياة تواصا  : دمرر
خفاء ال   ررات من الالجئات الفلسطينيات في سجونشب هال يتهن من فئة الربا .ارتدال وا 

وأورات المجمورة في تدرير يومي لها رلق صفاتها الرسمية ر ر "فيس و " االثناينب أن االرتداال 
يراام  رااائالت تراام ا مهااات مااي  ناااتهنب م ين ااا أن رااهادات مفاار  راانهم ماان سااجون الن ااام تؤكااد 

 ي الت  ي  بكافة ا ركال وا نواع.ممارسة رناصر ا من السور 
وأرارت المجمورة قلق رهادة الم تدلة التي ُأفر  رنها والتي املات اسام "هاد " والتاي روت تفاصاي  
هاية في الدسوةب موثدة   ل  تفاصي  االرتداال والت ا ي  الا ي تت ارد لاش النسااء فاي ساجون الن اام 

 ق االهتصا  ل دة مرات.السوريب  دء  بالرر  والص ر بالنهرباء نهاية قل
 الجئة فلسطينية. 100و كرت المجمورة أن الن ام السوري يخفي مصير أنثر من 

  الجئااااين 307توثياااار أل ال ماااا  راااانفااااي هرااااون  لاااا  كرااااف فرياااار الرصااااد والتوثياااار فااااي مجمورااااة 
   الجئة فلسطينية.38فلسطينيين مفدودين من   دء أاداث الار  في سورية منهم أل

أنثاار ماان نصااف المفدااودين هاام ماان أ ناااء مخاايم اليرمااو  لالجئااين الفلسااطينيين  و كاارت المجمورااة أن
 جنو  ال اصمة دمرر.

 26/2/2018(، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا
 

 كنيسة القيامة مغلقة لليوم الثاني على التوالي .33
رلاق التاوالي  أ. . : بديت كنيسة الديامة في الددس الدديمة يوم االثنين مغلدة لليوم الثاني - الددس

ااتجاجا رلق قجراءات رري ية فررتها سلطات االاتالل ومرروع  انون اول الملنيةب  ينما تو فت 
 زيارات الاجا  قلق المو ي.

و رر المسؤولون المسيايون اإل دام رلق خطوة نادرة للغاية  إهالق الننيسة  هر ا اادب فاي مسا ق 
 تها الرري ية.للرغع رلق سلطات االاتالل للتخلي رن قجراءا
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مادة  أنالمساؤولون  أرلانالننيسة ما زالت مغلدة صباااب  ينما  قنو الت مراسلة لفرانس  رس االثنين 
 قهالق كنيسة الديامة ال تزال هير م روفة وم لدة في انت ار  رار رؤساء كنائس الددس.
فتارة هيار مااددة و ال مسؤول كنسي ارترط ردم النرف ران اسامش "أهلدناا الننيساة  سابا  مااددة ل

 ه ب الخطوة "تا ق  درم كافة الننائس". أنمن الزمن" مريرا قلق 
وكاااان رئااايس  لدياااة االااااتالل فاااي الدااادس نيااار  ركاااات  اااال فاااي  ياااان اناااش يتوجااا  رلاااق النناااائس دفاااي 

مليون  190مليون ريك  ألأنثر من  700متوخرات مستادة رن ا صول المملوكة للننائس بديمة ناو 
 دوالر .

 26/2/2018، م، رام هللااأليا
 

 : نقل السفارة األمريكية إلى القدس تصفية لقضية فلسطين"الهيئات المقدسية" .34
ندا   تراما  رار الارئيس ا مريكاي دونالاد  قن ال تجمي الهيئات المددسية في المملنة  ": ترا" - رمان
 ها ا  ا مريكايوم الارئيس قلق الددس يثيار تسااؤالت رادة وتنهنااتب فاال يمكان أن يدا ا مريكيةالسفارة 

ال مااا  ب اااد أن و فااات م  ااام دول ال اااالم وبخاصاااة الفااااء الوالياااات المتاااادة راااد مراااروع االرتااارا  
  بالددس راصمة للنيان الصهيوني.

الدرار مخالف للداانون الادولي و ارارات هيئاة ا مام المتاادة  أنوأرا  التجمي في  يان صافي أمس 
لق أن الددس أرد ماتلة ولها وري خاا وال يمكن تغيير ها ب ومجلس ا من ال ديدة التي تؤكد ر

ودراااا ال ياااان الرااا   ال رباااي الفلساااطيني فاااي ا ورااااع المصااايرية الخطيااارة أن يداااف و فاااة  الصااافة.
واختيااار  يااادة ثوريااة  الفلسااطينيبمصاايرية ويتمساا   ثوا تااش الدوميااة التااي نااا رليهااا الميثاااق الدااومي 

 فلسطيني ناو تادير أهدافش.تستطيي أن تدود الر   ال ربي ال
 26/2/2018السبيل، عّمان، 

 
 نفحةمعتقل في  أسير يضرب ضابطاا إسرائيلياا  .35

 تمكن أسير فلسطينيب يوم االثنينب من رر  رابع "قسرائيلي" في م تد  نفاة الصاراوي.: رام هللا
اتجاجاا رلاق ندلاش " ال  ريب بون أسيرا فلسطينيا رر  رابطا في م تد  "نفاة"؛ ا0404وأفاد مو ي "

دا  ا ساير لل ازل االنفارادي ب اد الااادثب  ينماا  كارت ووفر المو ي ال  ري؛ فدد نُ  من سجن "ريمون".
 مصادر ادو ية أن ا سير هو وائ  النترة.

و الااات هيئاااة راااؤون ا سااار  والمااااررين: قن ا ساااير وائااا  النتراااة ت ااارد الرتاااداء واراااي رلاااق ياااد 
أسايرا ندلاوا مان ساجن  70صاةب خاالل رملياات الندا  التاي راملت وادات "النارون" ووادات  ماي خا
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 "ريمااون" قلااق سااجن "نفاااة" صااباح اليااومب ب ااد ا تاااام السااجن بورااداد ك ياارة ماان  ااوات الدمااي الخاصااة.
وأورات أن ا سير النترة ند  قلق المسترفقب لرفرش الخروع للتفتيو ال اري الم ل والمهاينب ماا 

 ات الدميب ال ين ارتدوا رليش بالرر  الم رح.رررش لهجمة ررسة من جنود واد
 26/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة باألغوار .36

فلسطينية بملنية خاصة في منطدة ا هوار وا  امة   ام مستوطنون  وري اليد رلق أراد  : مامد وتد
واس  صايفة "هاررتس"ب فاإن مجموراة  د االاتالل. ؤرة استيطانية جديدةب تات اراسة واماية جنو 

ماان المسااتوطنين وصاالت نهايااة ا ساا وع الماراايب مااي  طيااي ك ياار ماان ا بدااار قلااق  اراادة رسااكرية 
 مهجورة بالدر  من  لدة تياسير في مااف ة طوباس وا هوار الرماليةب وتمركزت فيها.

صااادقب قن المسااتوطنين وصاالوا قلااق ماان جانبااشب  ااال رئاايس مجلااس  ريااة ال دبااة فااي ا هااوارب سااامي 
المو يب يوم ا رب ااء المارايب وفاي الياوم الا ي يلياش أ ااموا ا يارة ايوانياةب ورارروا منا   لا  الو ات 
 تنفيااا  سلسااالة مراااايدات للررااااة الفلساااطينيين  ااار  المكاااانب مااان خاااالل قرساااال مرواياااات اساااتطالع 

 فزرها.صغيرةب للتالير فوق  ط ان ا هنام في الدرية والتس   ب
 27/2/2018، 48عرب 

 
 العالول: استعدادات إلطالق حملة سبعينية النكبة خالل أيامزياد  .37

أرلاااان المتااااادث باساااام المااااؤتمر الراااا  ي لفلسااااطينيي الخااااار ب زياااااد : أامااااد المصااااري  -لناااادن/ هاااازة  
ر  ال الولب رن است دادات إلطاالق املاة "ساب ينية النكباة" فاي دول هربياة رديادةب و لا  قايااء  للا ك

 لتهجير الر   الفلسطيني رلق أيدي ال صابات الصهيونية. 70الا
وأورل ال الول فاي تصاريل لصاايفة "فلساطين"ب أماسب أن الاملاة سات دأ خاالل ا ياام الدادماةب رلاق 
أن تفتتل باانورة ف الياتهاا  رساائ  "قيصاال الصاوت" المؤكادة لل االم ورا وبش باون فلساطين ليسات التاي 

 .1948فدعب    ترم  كام  ا رد الماتلة رام  1967جر  ااتاللها رام 
وأرااار قلااق وجااود مساااع  خااالل الاملااة لتن اايم ف اليااات رااخمة تراام  المساايرات واالرتصاااماتب قلااق 
جان  التار   انوني ا وبرلماني ا إلفرال مخططاات الارئيس ا مريكاي دونالاد تراما  باار مديناة الدادس 

 الماتلة.
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لدادمب سيراهد  روة الاملاة والتاي ستساتمر اتاق نهاياة ال اامب مؤكادا أن أيار/ مايو ا 15و كر أن يوم 
الاملة تهد  قلق الت كير  جريمة االاتالل في تهجير ر  نا الفلسطينيب وتسليع الروء رلق م اناة 

 الالجئين الفلسطينيين في أمانن تواجدهمب والتونيد رلق ار ال ودة.
 27/2/2018، فلسطين أون الين

 
 فلسطيني يحصل على جائزة عالمية فيزياء عالم .38

اص  راالم الفيزيااء الفلنياة الفلساطيني مان  طااع هازة ال رفساور ساليمان  ركاة والماارار فاي  ا:روم
 2018 نسااختها الراب ااة ل ااام  اإليطاليااةب رلااق جااائزة رينتااا  ورلااون ال الميااة ا اااديااوم  ا  صااقجام ااة 

ناات اللجناة ال لمياة ها ب الجاائزة لل رفساور  ركاة وم في مداط ة توسكانا. اإليطاليةمن جام ة صوفيا 
ال ي يسلع الروء ويهتم بالديم اإلنسانية  وا ناديميب د تدييم د ير للمرراين وارترافا بمنجزب ال لمي 
 والسالم ونرر الم رفة والا  والخير  ين الر و .

 26/2/2018، وكالة معاا اإلخبارية

 
 الحمد هللا أزمات تمكين حكومةالوفد المصري يبدأ في غزة خطوات لحل  .39

 دأ الوفد ا مني المصري الموجود في  طاع هزة من  لا ة وصولش مساء ا ادب بوولق  هزة:
خطوات ا  الخالفات  ين اركتي فتل واماسب برون تسلم الاكومة مهامها كاملة وا  جميي 

 ال دبات التي تواجش الوزراء خالل أداء مهامهم الوزارية.
ل اللداءات التي رددها الوفد من  وصولش قلق هزة واتق أمس االثنينب أنش ردد ولواظ من خال

لداءات مكثفة مي ماادثيشب وأجر  لداءات أخر  منفردة مي ك  وزير في اكومة التوافر الوطني 
 الفلسطينيةب للباث في مركالت ك  وزارة رلق ادةب وال م  رلق ا  ال دبات التي تواجش ك  وزير.

ب أن وزراء اكومة التوافر الدادمين من الرفة الغربية قلق  طاع "الررق ا وسع"لا و كرت مصادر
هزةب ور وا الوفد ا مني المصري في صورة ما يواجهونش من ردبات داخلية في الوزاراتب وردم 
السماح لهم باستددام المو فين الددامق  رمالهمب قلق جان  امتناع المو فين التاب ين لاماس من 

    راراتهمب وهيرها من ال دبات التي تواجههم.تنفي
ووفدا للمصادرب فدد ارطر الوفد ا مني لالجتماع أمسب بالوزراء في مدر ق امتش في أاد فنادق 
هر  مدينة هزة وليس في مدرات وزاراتهمب بس   قرالن ندابة مو في اماس اإلررا  الرام  في 

 التاب ة للاكومةب ال ي ر  ال م  الاكومي في هزة.كافة الوزارات والدوائر الاكومية والمدارس 
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وأرارت المصادر قلق أن اتصاالت جرت      دء اإلررا  إللغائشب قال أن ندابة المو فين التاب ة 
لاماس أصرت رلق تنفي ب. ولم ي ر  فيما ق ا كان اإلررا  موجها  ت ليمات من  يادات في 

مصري والوزراءب أم أنش جاء  خطوة سابدة كانت مدررة يوم الاركةب لم رفتهم المسبدة  وصول الوفد ال
 الس ت الماري و    وصولهم.

و د باث الوفد المصري مي ردد من الوزراء ملفات تت لر بالجباية والررائ . وأرارت مصادر قلق 
لب قرطاء وفد اركة اماس الموجود في الداهرةب ورودا  تسليم الاكومة كام  الملفات المت لدة با موا
 والتي كانت قاد  ال دبات التي تس  ت في رودة الخالفات في الرهرين ا خيرين  ين اماس وفتل.
وكان الوفد ا مني المصريب  د ردد مساء ا ادب لداء مطوال مي يايق السنوار  ائد اركة اماس 

ديادي في في  طاع هزةب     أن ي ود لالجتماع م ش مساء االثنين في مدرب بمدينة هزةب بارور ال
الاركة هازي امدب و ائد  و  ا من الداخلي توفير أ و ن يمب من دون أن يتسر  ريء رن 

 ماادثاتهما.
ب قن الوفد المصري مصمم رلق قنجاح "الررق ا وسع"و الت مصادر مدربة من اماس تادثت لا

ن الاركة م نية ك ل  بون تنون الزيارة ناجاةب وأن يتم االتفاق فيها  رلق جميي الدرايا مهمتشب وا 
الخالفية. مريرة قلق أن الوفد ند  لديادة الاركة خالل االجتمارات التي جرتب جميي الدرايا التي 

 طراها الوزراء وال دبات التي تواجههم في وزاراتهم من أج  ال م  رلق الها كافة.
تاب ة التطورات وأرارت المصادر قلق أن الوفد المصري سيواص  ماادثاتش في هزة  يام أخر ب وم

التي ستجري رلق رملية دم" ب د المو فين الددامق في ردد من الوزاراتب وك ل  متاب ة ا  
ال دبات التي تواجش الوزاراتب ومااولة الوصول قلق ا  برون ملف الجباية الماليةب وصر  دف ات 

 لمو في اماس وفر اتفاق الداهرة في رهر أنتوبر ألتررين ا ول  الماري.
 27/2/2018، األوسط، لندن الشرق 

 
 ح أنها إسرائيليةرج  غارات جوية في سيناء لطائرات ي   .40

أهارت طائرات اربية يرجل ا هالي أنها قسرائيليةب مساء اليوم االثنينب رلق أهدا  مجهولة : سيناء
جنو  مدن مااف ة رمال سيناءب رر ي مصرب في اليوم الثامن ررر لل ملية الراملة التي 

 لجيو المصري في سيناء.يخورها ا
و الت مصادر   لية ورهود ريان لا"ال ربي الجديد" قن طائرات اربية  ادمة من الادود البارية  ين 
مصر وا راري الفلسطينية الماتلةب أهارت رلق أهدا  مجهولة جنو  مدن ال ريو والريل زويد 

لند  ر ر الادود ال رية مي هارات متتاليةب قلق أن رادت قلق مناطر صاراء ا 5ورفل أنثر من 
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وأورات المصادر  اتها أن الغارات كانت برك  متواز رلق  ر  الجنو ب وأادثت  مصر.
انفجارات هائلة هز ت مناطر واس ة من المااف ةب فيما لم ي لغ رن و وع قصابات بررية اتق كتابة 

سيناء" الموالي لتن يم  وتو  ت المصادر أن يكون االستهدا  لموا ي تمركز تن يم "والية الخ ر.
"دارو" اإلرها ي كما جرت ال ادة بون يستهد  الطيران اإلسرائيلي أهدافا سرية للتن يم  ناء  رلق 

 م لومات استخبارية.
 26/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 األزهر يدعم صمود المقدسيين .41

الفلسطيني ودفارهم رن أند ا زهر مجددا  أمس درمش صمود أ ناء الر   ": الاياة" –الداهرة 
أراريهم ومددساتهم اإلسالمية والمسياية ورن رروبة الددس رد مخططات التهويد التي زادت 

 ."راصمة إلسرائي "ي االرترا  بالددس مريكوتيرتها ب د  رار الرئيس ا 
ل ودان ريل ا زهر الدكتور أامد الطي  في ردة اإلجراءات الت سفية التي تمارسها سلطات االاتال

اإلسرائيلي بار أمانن ال بادة في مدينة الددس الماتلةب والتي كان آخرها فرد ررائ  باه ة رلق 
 الننائس والمباني التاب ة لها.

 27/2/2018، ، لندنالحياة
 

 الطراونة: مدخل األمن والسالم بالمنطقة يأتي عبر حل القضية الفلسطينية .42
واالستدرار في منطدة الررق  ا منبون مدخ  أند رئيس مجلس النوا  راطف الطراونة : رمان

 يام دولة فلسطين  قرالنا وسع لن يتوتق قال ر ر ا  رادل ورام  للدرية الفلسطينيةب ور ر 
وراصمتها الددس  1967التاريخية رلق ترا ها الوطني رلق ادود الرابي من ازيران من ال ام 

 طينيين.الرر يةب ورمان ار ال ودة والت ويد لالجئين الفلس
المترمن االرترا  بالددس راصمة إلسرائي ب وند   يمريكا ن مجلس النوا  ي ت ر الدرار قو الب 

ليهاب خطوة مابطة ستؤثر سلبا رلق استمرارية جهود ال ملية السلميةب وستص  في قسفارة وارنطن 
 رلق اسا   و  االرتدال في المنطدة. واإلرها مصلاة  و  التطر  

 27/2/2018، عّمان، الغد
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 "إسرائيل"عون يؤكد استعداد لبنان للدفاع عن نفسه ضد  .43
أند الرئيس الل ناني ميرال رون أمسب ارا ل نان رلق استمرار الهدوء ": الخلي""- يروت

رلق االرتداء  "قسرائي "واالستدرار في جنوبي البالد مي است دادب للدفاع رن نفسش ق ا ما أ دمت 
ل نانية في  يان قن الرئيس رون أ لغ وكي  ا مين ال ام لألمم المتادة إلدارة و الت الرئاسة ال رليش.

رمليات افظ السالم جان  يار ال كروا ال ي استد لش في الدصر الرئاسي استمرار الخرو ات 
وانتها  ا جواء الل نانية لدصف ا راري السورية.  1701لدرار مجلس ا من الدولي ر م  "اإلسرائيلية"

من الخع  13 ا ناء جدار أسمنتي رلق الادود الجنوبيةب السيما في النداط ال "قسرائي "ر مااولة وارت 
ا زرق المتافظ رليهاب يرك  ارتداء قرافيا  رلق السيادة الل نانية وأن ل نان يرفرش رفرا  مطلدا . 

أن خفد موازنتها سيتر  ب الفتا  قلق "يونيفي "وأراد رون  جهود  وة ا مم المتادة المؤ تة في ل نان 
أثرا  سل يا  في ف الية دورها ال ي يكتس  أهمية خاصة في ه ب الفترة التي ترهد فيها توترا  رلق 

 . "اإلسرائيلية"الادود نتيجة التهديدات 
 27/2/2018، الشارقة، الخليج

 
  الواهية التخلي عن المفاوضات إلىويدعو  ترامبالفلسطينيين: الحص يرفض قرار  إلىفي رسالة  .44

الفلسطينيين يرفد فيها الدرار  قلقوجش السياسي الل ناني سليم الاا رسالة  :"راي اليوم" يروت ا 
ال ام  من مبادرات وال من “الصمودب واند  قلقالددس ودراهم  قلق ا مريكية ند  السفارة  ا مريكي

 أورد بالمفاورات الار المْغَتَص ب ال ُيست  “ أنب وردد ”فلسطين  ردمفاورات مي مات  
فال  الدوةبما اخ  بالدوة ال يسترد بغير  أنالن التاريل اث ت  ال دو المات باتفا ات سالم واهيش مي 

تنون الهد  الجامي  أنالدرية ويج   تمث  نبدسالم وال مساومة وال ارترا  بالمات .. فالددس 
 ”.يرها وبدائها الدل  النابد لفلسطينلن  الفلسطينيين وال ر  الُخل ا للدفاع رنها وال م  رلق تار 

 في ار الننائس "قسرائي "ل ناان يدين  رار 
 26/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 فرض ضرائب على الكنائسب "إسرائيل"لبنان يدين قرار  .45

 رار سلطات االاتالل "دان الرئيس الل ناني ميرال رون أمام زوارب أمسب ": الاياة" – يروت 
رائ  رلق الننائس وا ديار والمدامات الدينية في الددسب بما يتنافق والدوانين اإلسرائيلية فرد ر

 ."وا ررا  الدوليةب ويندد االتفا يات الخاصة بومانن ال بادة فيها
 27/2/2018، ، لندنالحياة
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 تل أبيب: أحد أهدافنا تقوية التياّرات اللبنانّية الم عارضة لحزب هللا .46
ة ا مريكي ة ُمصر ة  رأ  زهير أندراوس:-الناصرة ب قلداد رايفعب أن  الواليات الم تاد  البااث اإلسرائيلي 

ب رلق الرهم من أن ش يت اون برك    رلق مواصلة تدديم المساردات والم ونات والدرم للجيو الل ناني 
وارل  ورلني   مي از  هللاب الفت ا في الو ت رينش قلق أن  وزير الخارجي ة ا مريكي ةب ريكس 

ر  م اررة قدارة الرئيس دونالد ترام  ت يليرسونب ال ي زار ا س وع الماري بالد ا رزب راد وكر 
 للت اون  ين الجيو الل ناني  واز  هللا.

رالوة  رلق  ل ب أرار البااث اإلسرائيلي  قلق أن ش بس   ردم وجود قسرائي  في الل بة الل ناني ةب رلق 
ب اد  ت  يربب ومن خالل تالي  المو  ا ف في ت  أ ي  من المو ف ا مريكي  الدارم للجيو الل ناني 

ة ا مريكي ةب  استراتيجيفمن الُمفر   والمطلو  أْن تدوم ت  أ ي   إجراء اوار   مي الواليات المتاد 
وارنطن مو ف ت  أ ي  الداري  تامي  الدولة الل ناني ة المسؤولية رن أي  تص يد     وليدوم رلق 

لرمالي ةب وأن ش ق ا و  ت المواجهة  ين قسرائي  واز  هللاب ف لق ا مريكيين أْن يفهموا رلق الج هة ا
.  بون  الجيو اإلسرائيلي  لن يتور ع رن مهاجمة الدولة الل ناني ة  رم تهاب كما  ال البااث اإلسرائيلي 

د  ا هدا  اإلسرائيلي ة في ل نان: تخفيف التوثير اإلي راني  رلق بالد ا رزب مني البااث اإلسرائيلي  اد 
از  هللا من توسيي سيطرتشب باإلرافة لمن ش من تاسين ترسانتش ال سكري ةب ال م  رلق تدوية 
السلطات والجمهور في ل نان لمني از  هللا من ال م  ال سكري  رد  قسرائي ب تدوية الردع 

ا الهد  ا خيرب ال ي  كرب البااث اإلسرائيلي  لمني از  هللا من الديام برن  ار   رد  قسرائي ب أم  
اإلسرائيلي  فكان أن ش يتات م رلق وارنطن أْن ُتدني الجيو الل ناني  بون  مواصلة رال اتش الوطيدة مي 

 از  هللا سُتنل فش ثمن ا باه  ا للغايةب رلق اد  ت  يرب.
 26/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 ائس القدس "عدوان"ضرائب على كن "إسرائيل"الجامعة العربية: فرض  .47

وصفت جام ة الدول ال ربية ارتزام قسرائي  فرد ررائ  رلق الممتلنات : الداهرة/ خالد ق راهيم
 الننسية في مدينة الددس الماتلةب  ا"سابدة خطيرة"ب "وردوان" رلق الر   الفلسطيني.

تلة بالجام ة و ال س يد أ و رليب ا مين المسارد رئيس  طاع فلسطين وا راري ال ربية الما
ال ربيةب في  يان لش اليوم اإلثنينب قن "ه ا اإلجراء ألاإلسرائيلي  ما هو قال ردوان جديد رلق الر   

 الفلسطيني في الددس بمسيايش ومسلميش".
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وارت ر أ و رلي الدرار "مواجهة هير مس و ة مي كنائس مدينة الددسب وسلسلة من مخططات سلطة 
وأرا  "ه ب السابدة الخطيرة الستهدا  الننائسب  ينة المددسة وأهلها".االاتالل للتص يد تجاب المد

 ت ر د  درتها رلق الديام  دورهاب وتدو د ال م  المسياي في ا راري المددسة".
 26/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 ة األمريكية.. ورفض نقل السفار كنائس القدس ضدّ "الوزاري العربي": استنكار اإلجراءات اإلسرائيلية  .48

الوفد الوزاري ال ربي  والداهرةب أن  روكس ب رن وكالة وام من 27/2/2018الخليج، الشارقة،  كرت 
رد كنائس الددس وممتلناتهاب و ل  خالل االجتماع  "اإلسرائيلية"استنكر اإلجراءات  المصغرب

مي وزراء خارجية دول  التنسيديب ال ي رددب الوفدب أمسب في  روكس ب   ي  االجتماع المدرر للوفد
االتااد ا وروبيب  رئاسة ا ردن ورروية اإلمارات ومصر والس ودية والمغر  وفلسطين وا مين 

 ال ام للجام ة ال ربية أامد ا والغيع.
وأرلن الوفدب وفر ال يانب الصادر أمس رن الجام ة ال ربيةب رفرش المطلر لإلجراءات الممنهجةب 

لتغيير الوري التاريخي والدانوني الدائم في ا مانن المددسة  "اإلسرائيلية"التي تدوم  ها السلطات 
بالاجز رلق ممتلنات  " لدية االاتالل في الددس"اإلسالمية والمسيايةب والتي كان آخرها  يام 

الننائس واساباتها ال نكيةب باجة ردم دف ها لمستادات مالية مت لدة برريبة المسدفاتب في خرق 
وردد  ون الدولي والدانون اإلنساني الدولي وترتيبات الوري التاريخي والتاريخي الدائم.صارخ للدان

ا ررورة تراجي   "قسرائي "الوفد رلق ترامن الجام ة النام  مي الننائس المسياية في الددسب مؤكد 
 الفوري رن الدرارات. 

ب د لداء اللجنة   ال لج يروزير الخارجية الس ودي رادل اب أن 27/2/2018الحياة، لندن، وأرافت 
ركَّ  فرصة لررح وجهة "السداسية الوزارية ال ربية مي وزراء خارجية االتااد ا وروبيب قن االجتماع 

تطا ر المو ف ا وروبي تماما  مي المو ف ". وأند "الن ر ال ربيةب ا  كان االجتماع مثمرا  وبن اء
 . "السالم ووكالة أونروا و رايا أخر   ات صلةال ربي في ك  المواريي المتصلة بالددس ورملية 

الوزير المفود مامود ب أن 26/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ونررت 
في  يان صاافي لشب أن الدرية  أورل بللجام ة ال ربية رفيفي المتادث الرسمي باسم ا مين ال ام

ها الوزراء ال ر  رلق طاولة النداوب ايث ردد أ و الفلسطينية كانت المسولة الوايدة التي طرا
الغيع  في اديثش رلق خطورة تداريات الخطوة ا مريكية الُمزم ة  ند  السفارة في مايو الدادم 
بالتزامن مي  كر  النكبةب ُمثمنا  الموا ف ا وروبية الملتزمة بالدانون الدولي و الرافرة لتوجهات 
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موروعب ومؤكدا  ررورة ارطالع الدول ا وروبية  دور  أنثر فارلية في اإلدارة ا مريكية في ه ا ال
سرائي .  درم مسار التسوية السياسية  ين فلسطين وا 

إلدارة ا مريكية وأرا ب قن الوفد الوزاري ال ربي درا الدول ا وروبية قلق ممارسة التوثير رلق ا
لرمان خرو  خطة السالم التي ت تزم طراها برك  ينسجم مي ا سس المرج ية المتفر رليها 
ل ملية السالمب وك ل  مي مدررات الرررية الدولية والدانون الدوليب ُمريفا  أن الوفد درا الدول التي 

رونها ت زيز فرا السالمب كما  لم ت تر  ب د بفلسطين قلق اإل دام رلق ه ب الخطوة الهامة التي من
نا و الوزراء ال دائ  المطرواة لتاري  ملف التسوية في اال أصرت الواليات المتادة رلق التخلي 

وأورل رفيفيب أن الوزراء ال ر  رددوا رلق  رن دورها كوسيع نزيش  ين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ها لماليين الالجئين الفلسطينيينب كما ينطوي أهمية الافاظ رلق دور "االونروا" التي تددم خدمات

استمرارها في أداء رملها رلق رسالة سياسية بون  رية الالجئين ت   واادة من أهم  رايا الوري 
 النهائي.

 
 الحصار من رغمبالالعمادي: قطر لن توقف دعمها لغزة  .49

رية السفير مامد وصف رئيس لجنة قرادة قرمار هزة  وزارة الخارجية الدط: هزة-مامد رمران
ال مادي ا وراع الاالية في  طاع هزة بونها "نكبة قنسانية وأوراع كارثية وسيئة للغاية تاتا  قلق 
تدخ  دولي" مؤكدا أن م الجة أزمات ومركالت الدطاع برك  دائم وج ري لن تنون قال بالمصالاة 

يزور هزةب في اوار مي  ال ي-وأورل السفير الدطري  واستالم الاكومة الفلسطينية لمهامها.
أن تدخ  الدواة جاء بالو ت المناس  إلندا  الوري اإلنساني من التفا م وهو تدخ   -الجزيرة نت

سرائي ب الفتا قلق أن  طر صرفت   407يا ق  ررا ودرم ال الم ومن رمنش الواليات المتادة وا 
 ماليين دوالر من   دأت رملها  إرادة اإلرمار.

الخارجية الس ودي رادل الج ير بون الدواة أو فت درمها لاركة المداومة  وردا رلق اديث وزير
اإلسالمية ألاماس   ال ال مادي "ال نسارد اماس نان نسارد اإلنسان وه ا م دأناب ولم نو ف درم 
 طاع هزة ومستمرون   ل ب وب د اصار  طر ه ب خامس مرة أدخ  فيها الدطاعب وك  مرة لدينا 

 نو ف ه ب المساردات".مراريي جديدة ولن 
 26/2/2018الجزيرة.نت، 
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  2019سنة  في الشرق األوسط مجلة أمريكية تتوقع حرباا  .50
سرائي  في رام  ب ق ا 2019تو  ت مجلة "ناريونال قنترست" ا مريكية أن تندلي ار   ين قيران وا 

مس: "الصراع و الت المجلةب في تدرير لهاب أ استخدمت طهران وجودها في سوريا رد قسرائي .
سرائي  ال يلوح في ا فر فدعب    يادث في الو ت الاالي"ب مريرة قلق أن  المبارر  ين قيران وا 

سداط مداتلة "أ   " 16 —ارتراد قسرائي  لطائرة قيرانية من دون طيار في ا جواء السورية وا 
 د جزءا من سيناريو قسرائيليةب وما تالب من رربات جوية انتدامية  امت  ها قسرائي  في سورياب ي

وأورات الصايفة أن ادة التوترات  ين طهران وت  أ ي  تتزايد في ا ونة ا خيرةب  المواجهة".
 وربما تصبل أنثر سخونة خالل ال ام المد  .

 26/2/2018األيام، رام هللا، 
 

 

 تركيا تعلن مشاركتها في مؤتمر المانحين إلنشاء محطة مياه في غزة .51
زير الخارجية التركي أامد يلدز مراركة بالدب في مؤتمر الماناينب ال ي سيساهم أند نائ  و : الددس

في تنفي  مرروع ماطة تالية المياب المركزي في  طاع هزةب وال ي سيسهم في ا  مركلة المياب في 
جاء  ل  خالل اللداء ال ي رددب رئيس سلطة المياب مازن هنيمب مي نائ  وزير الخارجية   طاع هزة.

كي أامد يلدز في مدر وزارة الخارجية التركية في أندرةب يوم االثنينب بارور سفير فلسطين لد  التر 
 تركيا فايد مصطفق.

من جانبشب را  الجان  التركي بالزيارةب وأرلن رن المراركة والدرم في مؤتمر الماناين ال ي 
ينب وال ي ي ني تاسين سيساهم في تنفي  مرروع استراتيجي يهد  لتاسين الوري المائي في فلسط

كافة منااي الاياةب و ن ه ا ينسجم من تطل ات الاكومة التركية الهاد  قلق مساردة فلسطين 
 ودرمها.

 26/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 أو خندق إيران "إسرائيل"ا خندق السالم مع باحث سعودي: على حماس أن تختار إمّ  .52
البااث السياسي الس ودي ر د الاميد الاكيم مدير مركز الررق ا وسع  : وجشوكاالت -الرياد

للدراسات اإلستراتيجيةب رسالة لاركة اماس في تغريدة لش رلق تويترب  ائال: "رلق اماس أن تدر  
ان اإلرادة السياسية الس ودية الرابة لن تدرم وستواجش أي جمارة دينية تنرر رن اإلرها  باسم 

وأرا  النات  الس ودي: "ورلق  الدومي".  مننامداومة وتتاالف مي قيران ال دو الاديدي الدين وال
اماس أن تختار اما خندق السالم مي قسرائي  فتنون جزء من الا  او خندق ردونا الن ام اإليراني 
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تصرياات وزير الخارجية  قلقالنازي"ب وختم تغريدب  وسم: "#الج ير_يمثلني_بدوة"ب في قرارة 
 الس ودي رادل الج ير ال ي وصف اماس  ا "المتطرفة".

 26/2/2018، وكالة سما اإلخبارية
 

 ترامب: ال تراجع عن نقل السفارة األمريكية إلى القدس .53
 كر النات  " توم جيلزبي"ب أن الرئيس ا مريكي : ترجمة "مركز الدراسات السياسية والتنموية"-هزة

ق منتددي ند  السفارة ا مريكية للددسب و ال "قن سفارة الواليات دونالد ترام   الب أنش لن يستمي قل
المتادة سو  تنتد  قلق الددس في ال ام المد  ب وأنا رند كلمتي بونني سوف    ل ب فدد كنت 

ال تف    ل . ال ‘ت ررت من     من ال لدان للنثير من الرغع والناس ال ين يطال ونني  ائلين 
 ".تف    ل . ال تف    ل  

يومية أن ردة ف   ال ريطانية الويرير النات  في مدال لش نرر ر ر صايفة "ديلي قنس ريس" 
ريان أن المدينة راصمتهاب  قسرائي الفلسطينيين رلق ه ب الخطوة أنها "هير مد ولة"  ن  وفلسطين تد 

 في  االستدالل النار في رملية الند  هو تزامن المورد مي قرالن قسرائي قلقوربما ما يزيد الو ود 
 .1948رام 

وأرار جيلزبي قلق أن ترام  ت هد  تجاه  النداد ال ين زرموا "أنش ال يستطيي ند  السفارة ا مريكية 
 للددس"ب وسيواص   دال  من  ل  ند  السفارة في ربيي ه ا ال ام.

ي يج  الديام وا تبس النات  من  ول ترام  " أنا أ ول رلينا أن نف    ل ب قنش الريء الصايل ال 
 بشب قنش الريء الصايل ال ي يج  الديام بشب ورلينا أن نف    ل  ".

وتدر  النات  في  كر ردود الف   الفلسطينية الميدانية رلق  رار ترام  ايث  ال "و د همر آال  
وكانت الفلسطينيين روارع هزة والرفة الماتلة في ااتجا  دام ردة أيام رد قرالن السيد ترام ب 

ااتجاجات في هزة ب د قرالن ترام ب وهتف المت اهرون "الموت  مريكاب والموت إلسرائي ب   هنا
 والموت لترام "".

ورن ردود الف   في هزة أرا  جيلزبي "وأطلر المسلاون الصواريل رلق قسرائي ب التي  امت 
م قرالن السيد برربات جوية من الدبابات والطائرات اإلسرائيلية ردهمب و د انتدد زرماء ال ال

 ترام ب ايث وصفش االتااد التونسي بونش "قرالن ار ".
 26/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 كيةي"األيام" تنشر التفاصيل الكاملة لمراحل نقل السفارة األمر  .54
تغيير  ية لا "ا يام" أنش "لم يطرأ أيمريكأند متادث  لسان وزارة الخارجية ا  ر د الرؤو  أرناؤوط:

ية من ت  مريكرلق مهمة أو تفويد الدنصلية ال امة في الددس" ب د  رار الرروع في ند  السفارة ا 
 أ ي  قلق الددس.

ي ردا  رلق أسئلة لا "ا يام": "تنخرط الدنصلية ال امة بفارلية مريكوفي ه ا الصدد  ال المتادث ا 
الثدافية والت ليمية في الرفة الغربية وهزة مي مجمورة واس ة من الجهات السياسية واال تصادية و 
 يين هنا ".مريكوك ل  الددسب كما تخدم الدنصلية ال امة المواطنين ا 

رافة قلق االتصاالت السياسية مي السلطة الفلسطينية فإن الدنصلية ا  ية تنف  من  سنين مريكوا 
ا راري الفلسطينية بما في  ل  مجمورة واس ة من النراطات اال تصادية والثدافية والت ليمية في 

 ية للتنمية في تنفي  مراريي  نق تاتية.مريكالتبادل الثدافي فيما تنرع الوكالة ا 
ية ممث  خاا في ا راري الفلسطينية هو الدنص  ال ام دونالد  لوم ال ي مريكوللواليات المتادة ا 

 ي لد  قسرائي .مريكينفص  تفويرش بالنام  رن السفير ا 
 ية في الددس.مريكي الندا  رن التفاصي  الناملة لمراا  ق امة السفارة ا مريكرف المتادث ا وك

-7ية في الددس  د يستغرق مريكولفت في ه ا الصدد قلق أن ق امة سفارة دائمة للواليات المتادة ا 
و ي والتصميم سنوات و ال: "بمجرد وري المتطلبات ال رمجيةب نتو ي أن تستغرق رملية اختيار الم 9

 سنوات". 9 - 7والتخطيع والاصول رلق رخا ال ناءب وبناء السفارة الدائمة ما  ين 
وأرا   ه ا الرون: "نان نن ر في جميي الموا ي التي نستوجرها أو نمتلنها االياب بما في  ل  

 ال دار في أرنوناب و د طل نا أيرا من اكومة قسرائي  تدديم قسهامات".
ي: "الم نق مريكح السفارة المؤ ت في رهر أيار المد   في أرنوناب فدال المتادث ا أما برون افتتا

ية مريكب وهو أادث وأنثر المرافر ا 2010ال ي ست م  من خاللش  داية السفارة تم افتتااش في ال ام 
 أمانا في الددس وت  أ ي ".

يين والتوريراتب في مريكن ا وأرا : "ستستمر ال مليات الدنصليةب بما في  ل  خدمات المواطني
وتابي "سن دأ أيرا أرمال  ناء جديدة في  ل   م نق أرنونا دون اندطاع كجزء من السفارة الجديدة".

 المو ي إل امة مسااة مكت ية مؤ تة متوسطة ا ج  للسفير وفرير صغير".
ديد للسفارة  جوار نخطع لفتل ملار ج 2019ي قلق أنش "بالول نهاية ال ام مريكوأرار المتادث ا 
"تناليف فتل السفارة المؤ تة في أرنونا ستنون منخفرة نس يا"  قلق أن ولفت م نق أرنونا الاالي".

وأرا : "من السا ر  دون كرف التفاصي  مريفا: "سو  نطلي النونغرس رلق تدديرات التناليف".
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تاديد االاتياجاتب اختيار المو ي  وانش تدييم التنلفة الماتملة إل امة سفارة دائمةب فيت ين رلينا 
 وال دء ب ملية التصميم".

ي: "نان مريكوبرون المو ي ال ي ستتم فيش ق امة مدر السفارة الدائمة في الددس  ال المتادث ا 
ندرس رددا من الخياراتب بما في  ل  استخدام ا راري المستوجرة أو المملوكة بالف   من     

 س".ية في الددمريكالاكومة ا 
ية في أرنونا وال ي سيستخدم كمدر مؤ ت للسفارة  ال المتادث مريكورن المو ي الاالي للدنصلية ا 

ي: "يدي مو ي أرنونا جزئيا في الددس الغربيةب وجزئيا في ما يسمق "أرد الارام"ب وهي مريكا 
خطوط الهدنة  ب والتي تدي  ين1967 - 1949منطدة كانت منزورة السالح رسميا في الفترة ما  ين 

وأرا : "كانت المنطدة التي يدي فيها مو ي أرنونا  يد االستخدام اإلسرائيلي المستمر  ".1949لل ام 
 ب وهو اليوم اي سكني تجاري مختلع".1949من  ال ام 

 27/2/2018، األيام، رام هللا

 
 دخول إلى الواليات المتحدةالترامب لإلسرائيليين: إلغاء تأشيرة  "هدية" .55

جديدة ترا  قلق  "هدية"ي دونالد ترام  قلق منل اإلسرائيليين مريكيتهيو الرئيس ا : نوارنط
أيار ألمايو   14االرترا  بالددس راصمة لدولتهم وند  سفارة بالدب قليها في و ت مبكرب تاديدا  في 

ء متطلبات وا رالن  يام دولة قسرائي ب وتتمث   تفجير مفاجوة قلغا "النكبة"المد   تزامنا  مي  كر  
 توريرة الدخول قلق الواليات المتادة لإلسرائيليين.

وكرفت موا ي قلنترونية قسرائيلية رن نية ترام  قرالن قلغاء متطلبات التوريرة للسياح الوافدين من 
ية واإلسرائيلية ت م  في رك  مريكية أن الفرق ا مريكالدولة ال  ريةب فيما أندت وكالة ا نباء ا 

 وص  قلق تفاهمات واتفا ات في ه ا الرونب بالتوازي مي ند  السفارة.متسارع للت
 27/2/2018، ، لندنالحياة

 
 أوروبي على إنقاذ حّل الدولتين -توافق عربي  .56

أتاح االجتماع الوزاري ا وروبي ال ربي في  روكسي  أمسب ت مير : نورالدين فريري - روكسي  
ي مريكانزالق خطر ترهدب المنطدة قثر  رار الرئيس ا  مداربة مرتركة إلندا  رملية السالمب ب د

 دونالد ترام  االرترا  بالددس راصمة إلسرائي  وند  سفارة بالدب قليها في أيار ألمايو  المد  .
و ال وزير الخارجية الس ودي رادل الج ير ب د لداء اللجنة السداسية الوزارية ال ربية مي وزراء 

كان االجتماع  ق ركَّ  فرصة لررح وجهة الن ر ال ربيةب "قن االجتماع خارجية االتااد ا وروبيب 
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تطا ر المو ف ا وروبي تماما  مي المو ف ال ربي في ك  المواريي المتصلة ". وأند "مثمرا  وبن اء
. وتادثت وزيرة خارجية االتااد "بالددس ورملية السالم ووكالة أونروا و رايا أخر   ات صلة

 ."تطا ر وجهات الن ر  ين الجان ين اول قاياء مسيرة السالم"كا موهيريني رن ا وروبي فيديري
الااجة "أوروبي في رون  -وجود تفاهم رربي  "الاياة"وأ لغ وزير الخارجية ال لجيكي ديديي ريندرس 

ر المو ف ا وروبي ال ي  "قلق توسيي اللجنة الربارية لني ترم  دوال  رربية وأطرافا  دوليين. وكر 
ب مرددا  رلق "ي تدد بون ك  ا طرا  رروري بالنسبة قلق مسار السالمب من دون استثناء أي  منهم"
. وا ر وزير الخارجية ا ردني أيمن الصفدي "الدول ال ربية رركاء أساسيون في مسيرة السالم" أن

سالم الدائمب الطرير الوايد لتغييرب هو التوص  قلق ا   ال"ب م ت را  أن "الوري ال ُيطاق"من أن 
 ."وال ي يدوم رلق ا   الدولتين وأن تنون الددس الرر ية راصمة دولة فلسطين المستدلة

ب "كنيسة الديامة تدف  للمرة ا ولق من  أنثر من ألف سنة"و ال الصفدي في ارور موهيريني قن 
ة الثالث. وا ر مرددا  رلق وجو  أن تبدق المدينة ومددساتها مفتواة أمام ممثلي الديانات السماوي

من أن دراة التطر  وال نف يستفيدون من هيا  السالم والتنمية اال تصادية واالجتمارية. وأندت 
ُت د  قاد   رايا الوري  ق التزام جميي ا طرا  ااترام الوري الخاا للمدينةب "موهيريني وجو  

 ."النهائي
ية اول أهمية قاياء مسيرة السالم في تطا ر وجهات الن ر ا وروبية وال رب"وتادثت موهيريني رن 

االتااد ا وروبي ير  أن السالم الدائم والرام  يتادر من خالل  أن قلقب مريرة "الررق ا وسع
ك  " أن. وكررت "وفلسطين  قسرائي ا    يام الدولتين وأن تنون الددس راصمة لدولتين أل"

 ."المستوطنات ليست  انونية وألترك   ردبة أمام السالم
 27/2/2018، ، لندنلحياةا

 
 ضرائب على كنائس القدس "إسرائيل"االتحاد األوروبي ينتقد فرض  .57

انتددت الممثلة ال ليا لالتااد ا وروبي للرؤون الخارجية والسياسة ا منيةب فيدريكا موهرينيب اليوم 
 ددس.اإلثنينب  رار السلطات اإلسرائيلية فرد ررائ  رلق الممتلنات الننسية في مدينة ال

و الت موهريني: "نوم  قيجاد ا  له ب المسولة بو ر  و تب فالددس مدينة مددسة لألديان الثالثةب 
 وينبغي رلق الجميي ااترام ه ب الميزة الخاصة للمدينة".

 26/2/2018، األيام، رام هللا
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 سفير بوليفيا يرفع صورة عهد التميمي في مجلس األمن .58
ليفيا صورة الطفلة ا سيرة في سجون االاتاللب رهد التميميب وكاالت: رفي سفير  و  -يويور  ن

واالجتماع  امت  تن يمش النويت مي ردد من الدولب بما في  خالل اجتماع  رراء مجلس ا من.
  ل  ا وروبية وأرراء المجلسب بمبادرة من وبالتنسير مي ب ثة فلسطين في نيويور .

 جيم فتس باتري " وأرطاها مسمق المرأة الخار ة الاديدية.وكان  د رسم صورة ا سيرة رهد الفنان "
 26/2/2018، األيام، رام هللا

 
 السوري  "حقل الرماية"برنامج تسلح روسي بعد تجارب  .59

كرف الناطر باسم النرملين ديمتري  يسكو  أن الرئيس الروسي فالديمير : سامر قلياس -موسكو 
المسلاةب فيما أورل مسؤول اكومي بارز أن ال رنام"  وتينب و ي مرسوما  ل رنام" تسليل للدوات 

 خري لت ديالت باالستفادة من اختبار ا سلاة في سورية.
 و ال  يسكو  قن  وتين و  ي ال رنام"     نهاية ال ام الماريب لننش رفد كرف تفاصيلش ومدتش.

أمسب قن  "رسانتكومي"وكان ديميتري روهوزين نائ  رئيس الاكومةب  ال في اوار نررتش صايفة 
ب لنن فرير الاكومة المالي 2016كان مدررا  أن يو ي ال رنام" رام " وتين و ي  رنام" التسليلب وزاد: 

المرتبطة  تراجي  2014واال تصادي لم يستطي الخرو   تو  ات ا تصادية د يدة بس   ا اداث في 
 ."أس ار النفعب وارتفاع س ر ال مالت ا جن ية

لق أن مرروع ال رنام" خري لت ديالت ارتمادا  رلق االستنتاجات الواردة من وأرار روهوزين ق
أجرينا تدويما  رامال  لألسلاة والتدنيات في "سوريةب رلق خلفية ال مليات ال سكرية هنا . وأرا : 

 رو  الدتال الوا  يةب وجربنا فارلية من ومات رسكرية جديدة في  رو  ص بةب في مددمها 
اختبار أنثر من مئتي صنف من ا سلاة والتدنياتب ". وأند "ب وتام  الغبار وا تربةدرجات الارارة

بمراركة ممثلي أنثر من خمسين رركة منتجة لألسلاة كانوا موجودين في  اردتي اميميم 
 ."وطرطوس

ي وفي نهاية ال ام الماري تنا لت وسائ  اإلرالم الروسية أنباء  رن أن  رنام" التسليل الجديد سيغط
ب ويركز رلق أولوية تطوير أن مة الردع النوويب وا سلاة الموجهة 2027ررر سنين اتق نهاية 

أردب وتل  المامولة رلق  - د ةب وخصوصا  في مجال استخدام ا سلاة ال كية في صواريل أرد
المنصاتب وك ل  ال م  رلق صني طائرات اربية تالر رموديا  ألرلق هرار المروايات . وكرفت 

تريليونا  لتوريد أنواع جديدة  19تريليون روب ب منها  20ئ  اإلرالم أن كلفة ال رنام" تص  قلق وسا
 من ا سلاةب وتريليون لتنسير رم  ا سلاة الدديمة مي الن م الجديدة.
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ب وُيتو ي أن 2018الدوات المسلاة  دأت رمليا  تنفي  ال رنام" من   داية "أن  "الاياة"وأورل خ راء لا 
 ."طائرة ومرواية 200لم الدوات الجوية الروسية أنثر من تست

من النات" المالي أإلجمالي  2.8ب ت لغ نفدات الدفاع ناو 2018وبموج  الموازنة الروسية المدرة ل ام 
  ليون دوالر. 46 وا ي 

ت رراء ا ن مة ال كية لألسلاة من مؤسسات ورركا"وأرار الخ راء قلق أن ال رنام" الجديد يراري 
 طاع الصنارات ال سكرية الروسيةب لدرم  وات الصواريل النووية االستراتيجيةب وأن مة االتصال 

 ."واالستطالع والديادةب ووسائ  الار  اإللنترونية
 60وكان  وتين أورز ال ام الماري بون تتجاوز نسبة تجهيز ا سلاة الاديثة في الدوات المسلاة 

رلق ررورة زيادة الددرات الهجومية لألسلاة البالغة الد ة لد  ب وردد 2020في المئة     ال ام 
الجيو بورب ة أر ا  اتق ال ام  اتش. وُينت ر أن تتسلم  وات الصواريل االستراتيجية ه ب السنة 

الاديثةب تطلر صواريل باليستية ت م  بالو ود  "يارس"منصة ثا تة و اتية الاركة لصواريل  11
 سفينة وبارجة الخدمة في ا ساطي  الروسية. 35الصل ب وسيدخ  أنثر من 

 27/2/2018، ، لندنالحياة
 

 مبادرة الرئيس .. إعادة إنتاج خيار المفاوضات .60
 هاني المصري 
ت د  مبادرة الرئيس مامود رباس المترمنة في الخطا  ال ي ألداب في مجلس ا من ا س وع 

لوراءب وا رادة قنتا  لخيار المفاوراتب الماري مراواة في نفس المكانب قن لم تنن خطوة قلق ا
والرهان رلق ال م  الدي لوماسي وا مم المتادة. في اين كان المتو ي والمنطدي ب د التطورات 
ب أو التددم رلق ا    خطوات رلق ه ا الطرير. ه   ال اصفة  لورة خيار آخر يددم  ديال  متنامال 

 ن تفسيربب وما ال م  الممكن والمطلو  قزاء  ل ؟ه ا االستنتا  صايلب وا  ا كان ك ل  فكيف يمك
أدق وصف ينط ر رلق ه ب المبادرة "زي اللي راياين رلق الا" والنَّاس راج ين"ب أو "اللي  دهم 
ي ملوا ررس  دون ال روس أو ال ريس"ب أو ال ي "يدرو وي م  للسالم  ينما ردوب يواص  الار  

برك  رام ب كما ي هر بك  ما يجري رلق أرد الصراع وال دوان واالستيطان"ب ويست د لتص يدب 
 ية تستهد  فرد الا  اإلسرائيلي.أمريكمن رم وتهويد زااف واركة سياسية قسرائيلية 

ي دونالد ترام  أنثر مريكورندما يتم رفي  رية الددس رن طاولة المفاورات كما هرد الرئيس ا 
ة  رمتها وردم وجود ما يتفاود اولشب وتغيير  وارد من مرة تنون النتيجة الوايدة ل ل  قزالة الطاول
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الل بة  رمتهاب واينها يصبل الاديث رن المفاورات ر ر المؤتمر الدولي أو هيرب بال م نقب 
 ومااولة الل   في و ت انتهت فيش الل بة.

رسال رهادة اسن نية بوننا رلق ال ه د قن  الاديث رم ا س ر يهد  قلق كس  الو ت ورفي ال ت  وا 
با ونب ولمني نروء الفراغب ولدطي الطرير رلق ال دي  الط ي ي لفر  خيار المفاوراتب وهو 
المواجهة أو االست داد للمواجهةب  هد  الافاظ رلق الدرية ايةب ورلق وجود وصمود الر   رلق 

 أرد وطنش قلق أن تتغير ال رو .
أن المبادرة ليست للتط يرب ومن توسيسا رلق ما س رب فإن ما سيادث في    الم طيات الدائمة 

نما مااولة ارترارية تهد  قلق البداء ومني المزيد  يطراها ي ر   ل  أنثر من أي رخا آخرب وا 
من التدهورب وترس  رسالة بون الفلسطينيين لم يغادروا االتفا ات وااللتزامات وخيار المفاوراتب 

لمركزي انتهاء أوسلوب  دلي  اإلرالن اتق وهم ي لنون رلق لسان الرئيس وفي  رارات المجلس ا
المتنرر رن استمرار االلتزام باالتفا اتب وأن التنسير ا مني وهيرب من االلتزامات مستمرةب فرال  
 رن اللداءات الفلسطينية اإلسرائيلية رلق مستو  رئيس الاكومة والوزراء مي المسؤولين اإلسرائيليين.

ية واستمرارها مي االاتالل؟  د ي رر لها بونها مريكدارة ا كيف يمكن تفسير و ف االتصاالت مي اإل
لتل ية االاتياجات اإلدارية والم يريةب والرد رلق  ل  بونها يمكن أن ُتل ق من دون لداءات سياسية 

.  ورلق مستو  رال 
في ه ا السياق ال مغز  إلرالن صائ  رريدات بون الرئيس الف لي للسلطة هو وزير الار  

لي أفيغدور لي رمانب ورئيس الاكومة هو منسر رؤون المناطر يوآ  مردخاي. فهو مثلش اإلسرائي
مث  اإلرالنات التي سم ناها منش ومن الرئيس طوال السنوات السابدة رن "السلطة بال سلطة" 
"وتسليم مفاتياها لالاتالل"ب  ن المطلو  ق ا توفرت الدنارة الاديدية   ل  تغيير ط ي ة السلطة 

 ئفها والتزاماتهاب وليس بداءها كما هي رليش.وو ا
الم رلة أن مث  ه ب الخيارات والسياسات الم تمدة من  أنثر من ربي  رن لم تاافظ رلق الوريب 

    يتدهور باستمرار وبتسارع أن ر ب د مجيء ترام  قلق ال يت ا  يد.
ية والروسية والصينية والدوليةب وه ا يدال قن ه ب المبادرة يمكن أن ُتَف  ِّ  ا دوار ا خر ب ا وروب

ا من  دي  متنام  فهو خاسرب  ن ه ب ا طرا  أ لغت الجان  الفلسطيني  الرهان ق ا لم يكن جزء 
نما مساردة لهاب باجة أن وارنطن وادها تمل   بونها ال تطرح نفسها  ديال  رن الواليات المتادةب وا 

 التوثير رلق قسرائي .
ت نتش ب د الدول ال ربية الوازنة والفارلةب وهو ما يفسر التغيير ال ي اص   وه ا المو ف المرتر 

ي في رراية المفاوراتب وه ا لم يكن منطدي اب قلق أمريكفي المو ف الفلسطيني من رفد أي دور 



 
 
 
 

 

 35 ص             4568 العدد:             2/27/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

اب ل دد مريكرفد االاتنار ا  يب ول ا يمكن أن نرهد تاركات أوروبية وفرنسيةب وروسية تاديد 
ة فلسطينية قسرائيليةب أو اتق مؤتمر دولي تدليديب أو اتق رمن آلية دولية موس ة لداءات ثنائي

ية ب د خطا  الرئيس  هد  مريكومت ددة لرراية المفاوراتب كما صرات ناطدة باسم الخارجية ا 
استئنا  المفاورات الثنائية بال مرج ية سو  المفاورات نفسهاب وا خطر لتوفير هطاء للا  

 الجاري تنفي ب رلق ا رد  تسارع ومن دون انت ار. اإلسرائيلي
ال تنمن الم رلة التي ت انيها ال ملية السياسية فدع بصيغ رراية المفاوراتب وال ب دم صدور 
نما في ردم وجود   رارات دوليةب    صدر المئات منها من مجلس ا من والجم ية ال امة ولم تنف ب وا 

ق لو كانت مختلة لصالاةب فهو يريد ك  ريءب وال يددم سو  رري  قسرائيلي يد   بالتسويةب ات
 فتات الاكم ال اتي تات السيادة اإلسرائيلية.

ي مطلر إلسرائي  انتد  االي ا قلق الررانة الناملة لالاتاللب أمريككما تنمن المركلة في وجود درم 
ت ا مم المتادةب ا مر وفي ردم وجود قرادة و درة دولية رلق فرد تط ير الدانون الدولي و رارا

ال ي من المفترد أن يج ر الفلسطينيين رلق تغيير  وارد الل بة جوهري اب التي ارتمدت من  تو يي 
اتفاق أوسلوب وليس قرادة قنتاجها باستمرارب ا مر ال ي ي كس ال جز والخروع للرغوطات وفددان 

نها الغاية وليست وسيلة لتادير اإلرادةب والخرية من ال دائ ب والارا رلق بداء السلطة وكو
 ا هدا  والادوق الوطنية.

نما  رندما تفر  المفاورات وتدود قلق ركس المومول منها ال يكون الا  المزيد من المفاوراتب وا 
ال م  رلق جمي رناصر الدوة والرغع التي تستطيي تغيير  وارد الل بةب واالنطالق من الدنارة بون 

ة الفلسطينية من دون هطاء فلسطينيب وأن الغطاء ال ربي ال يكفي اتق من المستاي  تصفية الدري
لو تم توفيربب ومن الص   توفيرب ق ا اُتخ  مو ف فلسطيني وارل يرس  رسالة للجميي بونش ال يمكن 

 التراجي رنشب    سيتم ال ناء رليش.
ر ا رلق دفي اإلدارة أما اتخا  مو ف ردة ف   والو و  رندب انت ار ا لما سيوتيب فلن يكون  اد

ية قلق التراجيب وال رلق ج   االاتالل مكلف ا إلسرائي ب بايث تنون مج رة رلق التفكير مريكا 
ثبات اسن النوايا فرلت وكانت ماكومة  بالتوص  قلق تسوية. فالتسوية رن طرير المفاورات وا 

 بالفر .
الوادةب وارتماد المداومة كنه" رام   ال  دي  رن مداربة جديدة تدوم رلق قرطاء ا ولوية الست ادة

بما يخدم تادير ا هدا ب وبناء مؤسسات اإلجماع الوطني في السلطة/الدولة والمن مةب بصورة 
ترمن تمثي  مختلف الدو  رلق أسس وطنية وت ددية وتراركيةب ورلق أساس رؤية وطنية راملة 
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لخروع لها بالجملة أو بالمفرقب أو نرالية ت م  رلق تغيير موازين الدو  وليس ا واستراتيجية
 الت ايو م ها رلق أساس ليس باإلمكان أ دع مما كان.

في ه ا السياق يمكن طرح صيغة ردد المؤتمر الدولي المستمر كام  الصالاياتب وفي قطار دولي 
ا  مرج يتش واراة وملزمة للمراركينب وهي الدانون الدولي و رارات ا مم المتادةب رلق  اردة اإلدر 

مت ددة ا ب اد وا ركال  واستراتيجيةالتام بون رددب هير متاح ا نب    بااجة قلق رملية كفااية 
وا دواتب تدر  أن ندطة الثد  والرهان ليس رلق ال ام  الدولي وا مم المتادة رهم أهمية  ل ب 

نما رلق الر   و ريتش ال ادلة وأب ادها ال ربية واإلسالمية والمسياية وال تاررية واإلنسانيةب ورلق وا 
ما يجري رلق أرد الصراع وفي صفو  الر  ب بايث يتم خلر تدريجي لوا ي سياسي ال يمكن 

 ال ودة رنشب يفرد أخ  الادوق الفلسطينية وردم قمكانية تجاوزها.
من دون تغيير  وارد الل بةب واالستمرار في االندسام والاصار وسياسة التدمير ال اتيب سيستمر 

ا رلق من يسيطر رلق  طاع هزة. التد هور والصراع رلق السلطة الوا  ة تات االاتاللب وخصوص 
فالمطلو  قدخال الدطاع قلق  يت الطارةب كونش مركز الا  التصفوي الدادمب وال أ ول الدولةب  ن 
 االاتالل ال يريد دولة فلسطينية ال في الرفة وال في الدطاعب ايث يتواص  فيش ورليش التنافس

رئيسيب رلق أم  أن يكون للفائز  اإلسرائيليالف لي الفلسطيني وال ربي واإل ليمي والدوليب والالر  
النصي  ا ن ر من مراريي استغالل النفع والغازب وبناء الميناء والمطارب وا  امة المراريي الرخمةب 

 ر.مث  تالية الميابب وتوليد النهرباء والطا ة رلق اختالفهاب وا رادة اإلرما
والهد  من  ل  ومِّمَّا سمي صفدة ترام  رلق رم أن ر مسااة ممكنة من أراري الرفة الماتلة 
مي أ   ردد ممكن من السكانب وما يفتاش ه ا من أ وا  التهجير الطوري والدسري والتوطين 

لي ا أمر ا لالجئينب وا رادة تهجيرهم قلق  لدان ثالثةب وربما قلق الدطاع ب د توسيي مسااتش ال ي ي دو اا
ب ا أو مستايال  ا مصري ا وفلسطيني اب و د يغدو ب د فترة ممكن ا وتاصيال   مستب د  كونش خيار ا مرفور 

 ااصال  ق ا استمر التدهور الااص .
رادة وخطة  وهنا  خيار آخر يمكن أن يدل  الطاولة رلق الالر ينب لننش بااجة قلق  نارة ورؤية وا 

متوفر ال رند الديادة وال رند "اماس" وال رند هيرهما كما تدل االة رم   ا لة للتنفي . وه ا هير 
التوهان التي تميز الجميي وسيادة سياسة ردود ا ف ال  دال  من سياسة فارلة  ادرة رلق استررا  

 المستد  .
قن طرير تغيير  وارد الل بة التي أوصلتنا قلق ما نان فيش من كارثة بااجة قلق تركي  ج هة قندا  

طنيب تس ق للرغع السياسي والر  ي رلق طرفي االندسامب ولرم مختلف الدو  وال ناصر بال و 
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استثناء أادب رلق  اردة أن تغير المسار بات ررورة ملاة ال تاتم  المزيد من قرارة الو ت 
 واالنت ار لغودو ال ي لن يوتي.

 27/2/2018القدس، القدس، 
 

 فاق الحلالمشروع الفلسطيني.. أزمة الخيارات وآ .61
 مؤمن بسيسو

 -1948طوال ردود ا لم والم اناة من  النكبة ا ولق رام -لم يواجش المرروع الوطني الفلسطيني 
 أزمة  ه ا ال مر والتراب  والت ديد كما يواجهها اليوم.

ن ت دو ُرَدد والدات الموزق الوطني الفلسطيني الراهن رديدة الترابع واإلاكامب فما أن يتهيو للجميي أ
المترك  االيا -رددة ما ُال ت اتق ت د ها رددة أو ُرَدد أخر ب ومرد   ل  أن النيان الفلسطيني 

توسس رلق  وارد خاطئةب فجاءت قفرازاتش خاطئةب وتب ا ل ل  ارتبطت  ها  - ن امش وبناب ومؤسساتش
 نها.موا ف وسياسات خاطئة دارت في فل  رديد الت ديدب وما زال الفلسطينيون يدف ون ثم

 
 أزمة فتح وخياراتها

يرك  فر  المرروع السياسي للسلطة الفلسطينية أسَّ ا زمة الوطنية التي ت اني منها "اركة فتل"ب 
فدد استنفدت جهودها وم اركها السياسية دون أن تنتزع اال مد وال يل ي الاد ا دنق من الادوق 

 والتطل ات الوطنية الفلسطينية.
"فتل" مررورها هير  ي جدو  فلسطينياب قثر قسداط الددس من دائرة وبين ررية ورااها وجدت 

 ا خيرب وباتت اليوم خاوية الوفاد من أي مرروع سياسي. ترام التفاود بدرار دونالد 
ية وا  صائها رن مريكااولت الاركة في ال داية رفي سدفها السياسي  إرالن مداط ة اإلدارة ا 

ب والتهديد  ت لير االرترا   إسرائي  وا رادة الن ر في اتفاق أوسلو الرراية الاصرية ل ملية التسوية
 وملاداتش وو ف التنسير ا مني.

يةب والخ الن ال ربي الرسمي للمو ف الفلسطيني الرسميب وج ن المو ف مريكلنن ردة التهديدات ا 
 التراجي المن م. ية؛ املت "فتل" رلق ال دء فيمريكا وروبي رن ااتالل مو ي ال دي  لإلدارة ا 

و د تجلت قرهاصات ه ا التراجي في قدامة م اهر التنسير ا منيب وردد لداءات سياسية مي 
يينب والدروة إلررا  رراة مريكاالاتاللب واستئنا  السلطة لالتصاالت السياسية المادودة مي ا 

 يين.مريكجدد لمسيرة التسوية جنبا قلق جن  مي ا 
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ال ي ألداب مؤخرا أمام مجلس ا من -لفلسطيني مامود رباس ألأ و مازن  ول   في خطا  الرئيس ا
 ما يؤكد ه ب الم ادلةب التي سيااول أ و مازن تسويدها دوليا في المرالة الدادمة.  -الدولي

ميدانيا ب ت دو خيارات فتل ربش من دمة؛ فدد طرح أ و مازن رلق  يادة "فتل" تف ي  مسار المداومة 
اتاللب لنن مستو  تفار  الاركة واستجا تها للارا  السلمي بدي ر يفا و اصرا السلمية رد اال

رلق المناسبات وأيام الُجَميب كما تنكرت  يادتها لدرارات المجلس المركزي التي طال ت  و ف التنسير 
 ا مني مي قسرائي .

مناطاة  رون الثور وفي الماصلة؛ فإن الهوامو ترير تدريجيا أمام "فتل" وأ و مازنب و درتش رلق 
ي ت تمد رلق الهجمات السياسية والد لوماسية المرتدةب فهو ياافظ رلق موا ف سياسية مريكا 

ساخنة اينا وأ   سخونة اينا آخرب مي ارصش التام رلق ردم تغيير الوا ي والم طيات الميدانية في 
 الرفة الغربية.

دارة مريكومي ه ب المداربة؛ يااول أ و مازن تادي المو ف ا  ي واإلسرائيلي برك  هادئ ومتوازنب وا 
 ا زمة رلق أساس قطالة أمدها رلق أم  ت د ل ب د م طياتها.

يةب وا رادة  ناء مريكوهو ي تدد أن الص ر والنفس الطوي  كفيالن  ته ي  الغلو والرطاات ا 
رمان اإلدارة وتاريد مو ف المجتمي الدولي تدريجيا لجهة الدخول الفار  رلق خع ا زمةب وا

 ية من تفردها الدديم بصنارة الدرار الخاا بالمفاورات ورملية التسوية.مريكا 
؛ فهي هير مكتملة ا ركان وال تستوفي كام  رروط  وفي ه ب المداربة جوان   وة ور ف في آن 

ي كمريفي    زاف ال لدوزر ا -نجااهاب  ن نجاح أ و مازن في الم ركة السياسية والد لوماسية 
يستلزم تاصين الج هة الفلسطينية الداخليةب وت زيز المنارة الوطنية ر ر  -والتواطؤ ال ربي الرسمي
 قنفا  الوادة والمصالاة.

وما لم يالر أ و مازن بفراء الوادة ويستجل  "اركة اماس" وكافة الفصائ  الفلسطينية والررائل 
 المسير الورر ماكومة بالفر . والمن مات الر  ية قلق صفهاب فإن مرالت س يش في ه ا

ل اب فإن ما يجري هو قرادة تدوير أو تموري للمرروع السياسي للسلطة و"فتل" ال هيرب وأ صق ما 
يتمناب أ و مازن ال يت د  تغيير اإلطار النا م للتسوية وب د رملياتها اإلجرائيةب وهو ي تدد أن 

 كفي   تاسين وا ي المفاورات ومخرجاتها. قررا  ا مم المتادة أو أوروبا في رراية المفاورات
لنن  ل  ال ي دو كافيا وسع تدلبات المرالةب والمخطع الخطير ال ي ينت ر الدرية الفلسطينية 
خاصة والمنطدة ال ربية رامةب ويمتز   نوع من الغرور والثدة المفرطة في ال ات بما ال يستديم في 

رة والدرايا الن   ر .الت اطي مي المفاص  الَخطِّ
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قن استدراء ثدافة االنت ار أو رراء الو ت طم ا في تاسين الوا ي والرروط النا مة لشب ال يمكن أن 
ي مريكُيفيد أو يؤتي أنلش قال في قطار تدا ير و ائية اامية للدرية الفلسطينية من نزرات االنتدام ا 

ل ا  وسيكون أ و مازن و"فتل" في ي واإلسرائيلي سيزدادب مريكواإلسرائيليب ودون  ل  فإن التغو 
 صل  ال دا  و ل  االستهدا .

ومن هنا؛ فإن نجاح "فتل" والسلطة في قدارة الم ركة السياسية والد لوماسية رد قسرائي  واإلدارة 
ية ت دو رئيلةب وك  يوم تت زز الخرية الفلسطينية الر  ية والفصائلية من الر ف المطرد مريكا 

 رمن قمكانية التساوق مستدبال مي "صفدة الدرن". لا"فتل" والسلطةب بما يت
وهك ا تسير فتل اليوم وسع اد  من ا لغام والرمال المتاركةب فهي ت يو داخليا تات ثد  الرغع 
الر  ي والفصائليب وفي  ات الو ت هي مديدة  اتيا  روابع ومدتريات ال م  السياسي والد لوماسي 

 ارات كفااية أخر .التي تنباها رن ار   وصلتها قلق مس
رلق قدامة ال م  وااللتزام بالتنسير ا منيب  نها تدر  تماما  -باكم و يفتها ا منية-وهي مجَ رة 

أن أي اتجاب آخر ناو و ف التنسير ا مني والسماح بال م  النفااي رد االاتالل خار  النطاق 
 ال ترا  منش كليا.السلمي؛ م ناب انتهاء السلطةب وهو ما تنو  "فتل"  نفسها رن ا

 
 أزمة حماس وخياراتها

في المدا  ب ت يو "اماس" أزمة موازية ال تد  رمدا وت ديدا رن أزمة "فتل"؛ فدد انتهق مررورها 
جراء -الاانم في  طاع هزةقلق الفر ب وارطرتها االنهيارات المري ة للدطارات الايوية في هزة 

للجلوس مي "فتل" لتط ير اتفاق المصالاة  -عالاصار وال دوبات المفرورة رلق أهالي الدطا
  هد  قندا  ا وراعب في و ت يخيم فيش ربل الار  مي قسرائي  في سماء الدطاع.

 د وص  قلق طرير مسدودب في     -ال ي تت ناب "اماس"-وليس خافيا أن مرروع المداومة 
ن الفلسطينيب وتواطؤ دول الاصار المفرود واالندسام السياسي والجغرافي ال مير  ين ردْي الوط

رربية رلق تركيي الفلسطينيين ودف هم ناو   ول "صفدة الدرن" الرامية قلق تصفية الدرية 
 الفلسطينيةب ورجز ب رها ا خر رن قسناد الفلسطينيين في    التاديات لتي يواجهونها.

 تلنؤ "فتل" في فوجئت  -التي ت اني من أزمة مالية مست صية بس   قاكام الاصار-لنن "اماس" 
تط ير المصالاةب وأيدنت أنها تت ام  م ها بمنطر اال تزازب وتااول استنزا   واها وصوال قلق 

 فرد رؤيتها وارتراطاتها الخاصة بالمصالاة رليها.
في روء  ل ب لم ت د "اماس"  ات خيار في ه ب المرالة؛ فهي ال تمل  صنارة الادث أو التدرير 

ن ا اادي برون مصير الد طاعب فك  خياراتها مرتبطة بالمكونات الفارلة والمايطةب وأهمها المكو 
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بط ي ة -المصري المركزي ال ي بات المادد ا ساسي التجاهات وخيارات هزة المستد ليةب وهو 
 مرتبع  دوائر ق ليمية ودولية. -الاال

من  وة إلب اد رباش  واتق خيار الار  ال كلمة نهائية لا"اماس" فيشب  نها ت م  بك  ما أوتيت
النارثي رن سماء الدطاع ال ي ال ياتم  اربا جديدة مدمرةب و ن اساباتها ال سكرية والميدانية 
والسياسية ال تج لها بمفازة من مخاطر الار  وان كاساتها رلق  وتها ال سكرية وا منيةب ومستد   

 سيطرتها رلق أوراع الدطاع.
أن ت طي خيار المصالاة مي أ و مازن و"فتل" فرصة ك ر ب  - دَر استطارتها-تااول "اماس" 

 ين هزة والرفةب  -أيا كانت درجتها ومستواها-فهي تدر  تماما أن قنهاء االندسام واست ادة الوادة 
من رونش أن ي زز الصمود الفلسطيني في وجش االاتاللب ويرك   وة راهطة في وجش مخططات 

 تصفية الدرية الفلسطينية.
اس" تدر  أن خيار الوادة والمصالاة بات ص با بس   مو ف أ و مازنب ال ي يستمرئ لنن "ام

التهر  من تام  مسؤولية الدطاعب وي ت رب ر ئا رليش ال طائ  من ورائشب وهو ما يج   ب د  ادة 
"اماس" أ ر  قلق قثارة الخيار ال دي  الدائم رلق التاالف مي تيار مامد داالن وتسليمش قدارة ملف 

 زة.ه
أمام خيار الموافدة رلق مطال  السلطة و"فتل"ب أو خيار اإل رار  -بايرة رديدة-تدف "اماس" 

بانهيار المصالاة وتركي  قدارة منفصلة للدطاع يرار  فيها تيار داالن بكام  الف الية مي من 
ي ورربي تتنفلش مصر وبتموي  خليجي يتنفلش أمريكيره  من الفصائ ب تات هطاء سياسي 

 ن.داال
ت ي "اماس" ررورة تادير المصالاة مي "فتل" إلندا  الوري الفلسطيني رامة وهزة خاصةب قال 

 أن جملة رروط فتل لتادير المصالاة تري الاركة في زاوية بالغة الار  واالرطرا .
كما ت ي الاركة مخاطر رودة داالن قلق هزة وأنها  ات ثمن باهظب وتدر  أن خيار التاالف م ش 

بمواني من موا فها وأد ياتها الوطنية ال يمكن االستهانة  هاب وهو ما يج لها أنثر ترددا في يصطدم 
 الت اطي مي ه ا الخيار.

أما رلق المستو  النفااي؛ فال ت دو "اماس" في وارد االاتنا  المبارر مي االاتالل  ريباب أيا 
ار للب د الوطني والجماهيري الواسي كانت ط ي ة ا وراع داخ  الدطاعب ق  ستنزع ناو قرادة االرتب

 ب يدا رن المجال ال سكريب و د تت اطق مي مدتراات ق رام هدنة طويلة المد  مي االاتالل.
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 األفق بين خيارين
ال يختلف اثنان في أن تدرير آفاق وس   ا  ا زمة الفلسطينية الداخلية تنمن في نزول "فتل" 

رند قستراتيجية وطنية موَّادةب  -فلسطيني و واب الفارلةوم هما ك  مكونات الر   ال-و"اماس" 
دارة الصراع مي االاتاللب وآليات أخر   ترتم  رلق وري آليات اديدية لتف ي  المرروع الوطني وا 

 لا  الخالفات الداخلية.
ول ا فإن ك  المؤررات تؤكد أن النرة اليوم في مل   "اماس"ب فال مناا أمامها من تجاوز المرالة 

 راهنة المرب ة بالتادياتب بما ينتد  بالوري الفلسطيني الموزوم من انهياراتش الراهنة قلق  ر ا مان.ال
والمؤكد أن خيار التوافر مي أ و مازن و"فتل" أ   كلفة بكثير لد   يادة اماس من خيار التاالف 

لخيار ا نثر رجاانا مي داالنب وفتل  وابات هزة أمام سيطرتش مجددا رلق زمام ا مور فيهاب وهو ا
ا ن في    وجود وفد "اماس" بالداهرةب وال ي  د ي ود  خالصات مهمة  ات أثر مدرر في وا ي 

 ومستد   الدطاع.
ومما ال ر  فيشب أن خيار المصالاة سيوفر فرصا أرلق أمام "اماس" وبدية الفصائ  لمواجهة 

مكانية رروخها لال تزازات ا  ية واإلسرائيلية وال ربية لد ول "صفدة كمرير ف السلطة و"فتل"ب وا 
 الدرن"ب ناهي  أن بداء ا وراع بغزة كما هي يرك   ترري ا لار  قسرائيلية جديدة رلق الدطاع.

وختاما..؛ فإن ارتماد النه" التوافدي الوادوي وسلو  س ي  الررانة السياسية سيرك   الخطوة ا ولق 
د الطرير ناو  رنام" وطني جامي يستخلا ال  ر من ناو تفكي  ردد ا زمة الفلسطينيةب وي    

 أخطاء وخطايا الماريب ويفتل الطرير للدفاع رن الادوق الوطنية في مواجهة المخاطر الراهنة.
 26/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اعترافات عباس صريحة ومتأّخرة .62

 ماجد كيالي 
 ب دف ة واادة بك  المراهناتب أو ي دونالد ترام  إلسرائيمريكأطاات انايازات الرئيس ا 

 ب قن 1993التوه ماتب التي اكمت الديادة الفلسطينيةب من  ربي  رنب أي من  تو ي ها اتفاق أوسلو أل
في رون انتهاجها خيار رملية التسويةب كخيار وايدب أو في رون رهانها رلق الواليات المتادةب كراع 

فددت فجوة رالمها ال ي ارتادت رليشب ال سيما ما يت لر  نزيش له ب ال مليةب ق   دا أن تل  الديادة
 بالتغطية السياسية والمالية لوجود السلطة.

ه ا ما يمكن استنتاجش من خطا  الرئيس الفلسطيني مامود رباس أمام مجلس ا من الدولي 
ة  ب ال ي ترمن ارترافات صرياة ومهمة تخا  وا ي السلطة الفلسطينية ألوه ب ليست المر 20/2أل
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أصبانا سلطة  دون سلطة وأصبل االاتالل  دون كلفةب نان "ا ولق ب ال سيما ما جاء في  ولش: 
ن م  رند االاتالل...فلتتام   قسرائي  مسؤولياتها كدوة ااتالل... بالرفة وهزةب أما أن يبدق 

 ."الوري رلق ما هو رليشب فه ا هير مد ول
جرأة ال يغط ي اديدة أخر  مفادها أن الديادة الفلسطينية  يد أن الاديث  ه ب الدرجة من الوا  ية وال

 اتها مسؤولةب أيرا ب رم ا وصلت قليشب باكم خياراتها وطريدة رملهاب وباكم أنها لم تنتدد النه" 
 ب من دون االرتباط بدرارات المرج ية 1993ال ي سارت رليش. مثال ب فهي التي و   ت اتفاق أوسلو أل

طال   ها ا نب ه ا أوال ب ثانيا ب هي التي ررخت لد ول مرالة الاكم ال اتي الدوليةب التي أرات ت
الترتيبات  -الادود -المستوطنات -الددس -االنتداليب وتوجي  ال ت  بالدرايا ا ساسية ألالالجئون 

 أخال هاب التي ت ي نت "كرم"ا منية  قلق مرالة ثانية من المفاوراتب تاركة ا مر لمزا  قسرائي  أو 
ب من  ربي  رنب في اين أن "أوسلو"رن أوهام خطيرة ومكلفة. ثالثا ب هي التي استمرت رلق خيار

   رفرها تنفي  استادا ات الا  االنتداليب وبإصرارها رلق فرد 1999قسرائي  تمل صت منش ألمن  
 2م  ديفيدامالءاتها في الدرايا ا ساسية الم كورةب كما  هر من موا فها المت ن تة في مفاورات كا

 . راب ا ب هي التي ور ت رهاناتها رلق الواليات المتادةب بارتبارها لها راريا  نزيها  ووسيطا  2000أل
ب وهي التي أ ل ت رن  ل  ا ن بس   موا ف ترام ب رهم "السالم"ماايدا  ورامنا  موثو ا  ل ملية 

لق قسرائي ب ولو بالوسائ  أن ك  الرؤساء ال ين سبدوب لم يدوموا بما رليهم من أج  الرغع ر
النارمة. ويلفت االنتباب قلق أن تل  الديادة لم تف   ريئا  ألقبان تو يي أوسلو  للطل  من الواليات 
المتادة قزالة اسم من مة التارير من  وائم اإلرها ب وو ف الجدل ال ي كان يدور من   ل  الو ت 

 بالددس ك اصمة موادة إلسرائي .ألأواخر الثمانينيات  في النونغرس في رون االرترا  
اسنا ب لدد اندر ت أوهام تل  الديادةب ب د زمن طوي ب لنن الوري الفلسطيني نتيجة تل  ا وهام أو 
الرهانات الخاطئة بات مديدا ب وبالغ الهرارةب ق  لم ي د  ادرا  رلق ام  أية توجهات أو خيارات 

ربي  رن ب تم تهميو من مة التاريرب واستب اد جديدة أو مغايرةب ق  قنش في هرون تل  الفترة أل
الالجئين من م ادالت الصراع رد قسرائي ب واختزال  رية فلسطين با راري الماتلةب والنفاح 
 22الفلسطيني بالمفاوراتب وادوق الفلسطينيين  إ امة دولة مستدلة في جزء من أرد فلسطين أل

 اللها الرفة والدطاع.في المئة ب كون الصراع  دأ مي قسرائي  من  اات
وباختصار فإن الديادة الفلسطينية أسهمت في تسهي  وا ي من االاتالل المريلب    والمربلب 
إلسرائي ب مي رال ات التنسير ا مني والتب ية اال تصاديةب وفي وري باتت فيش السلطة مدينة له ا 

في السلنين المدني وا منيب  المسار السياسيب أو مثدلة بشب باكم وجود اوالي ربي مليون مو فب
وبارتماديتها رلق المساردات الخارجية المتوتية من الدول الماناةب سيما من الواليات المتادةب ومن 
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ال وائد الرري ية التي تج يها قسرائي  من تجارة ا راري الماتلةب والتي تدوم باالمتناع رن تسليمها 
 أايانا في سياق رغطها رلق السلطة.

االب نان قزاء صاوة ب د زمن  درب ربي  رنب مي ك  ما مر  من تطورات خطيرةب وأثمان رلق أي 
مدفورةب وجهود رائ ةب ومي استرراء االستيطانب وبناء الجدار الفاص ب وترسيل الهيمنة اإلسرائيلية 
 في ا راري الماتلةب ل ا يمكن طرح السؤال ا تي: تر  كم كانت وف رت تل  الديادة من جهودها
ومن ترايات ر  ها؟ أو كيف كان يمكن أن يكون الوري لو أنها ركزت جهودها في م ار  مفيدة 

 ومجدية لو أنها  الت ما تدولش ا نب في رون الاسم في  رايا االستيطان والادود والددس؟
المهم ا نب أن تل  الديادة باتت تدر  بونها أرات اليوم في مواجهة ردة خياراتب لنن المركلة 

ناب أيرا ب أنها لم تهيئ  اتهاب وال ر  ها لخيارات  ديلة أو موازيةب  خاصة في وري ال ت دو فيش ه
النيانات السياسية ألالمن مة والسلطة والفصائ    ادرة رلق ام  أية مهمات أو مواجهة أي تاديات 

ي الفلسط ينيين رلق  ل  جديدة. وا هم من ك   ل  أن المايع ال ربي والدولي ال يوجد فيش ما يرج 
يةب ال موسكو وال باريسب ق ا استثنينا مريكالطاولةب أو الخرو  رن التفاهم مي الواليات المتادة ا 

تو يف الفلسطينيين في المنانفات السياسية الدوليةب ق  قن م  م المداوالتب مي ا طرا  الدوليةب 
 تادة.في ه ا االتجاب أندت أنش ال يمكن ال م  من دون الواليات الم

 ناء رلق  ل ب فدد يكون ا جد  للديادة الفلسطينيةب وبالن ر قلق تدهور أاوال المررق ال ربيب 
انتها  سياسات من رونها تفويت الفرصة رلق قسرائي  الديام بوي رم  من رونش التسهي  رليها 

الددس وفي الرفة  قطااة النيان الفلسطينيب أو تغيير الم ادالت السياسية والديموهرافية الدائمة في
الغربية. وربما أن الخيار المتاحب أو ا نس ب في ه ب ال رو  الص بة والم ددةب قنما يتمث  في 
االلتفات قلق قرادة  ناء ال يت الداخلي ألالمن مة والسلطة والفصائ   وبا ي النيانات الوطنية 

ديمدراطية وتمثيليةب ال يمكن الجم يةب  نش من دون  ني  وية وصلبةب و ائمة رلق  وارد مؤسسية و 
 ي رؤية سياسية أن تصمدب بانت ار  رو  أخر  أفر  وأنس  للفلسطينيين في مداومتهم ال نيدة 

 والمرنية رد قسرائي .
ل ا ففي مث  ه ب ا وراع والم طيات ليس سهال  رلق الفلسطينيين انتها  خيارات  ديلةب كما ال 

ص . ومثال ب ال يمكن مداط ة أو صد  المطالبة الدولية يمكن وري وصفات جاهزةب ب د ك  ما ا
باستمرار المفاوراتب لنن الرد رلق  ل  يكون  تسليم الملف التفاوري لألمم المتادةب وتات 
ررايتهاب ووفدا  للدرارات التي أصدرتهاب وليس ممكنا  قنهاء رال ات التنسير ا مني والتب ية 

ت ال ني التاتية م هاب لنن مطلو  انتها  سياسات من رونها اال تصادية مي قسرائي ب وف  ترابكا
تنمية ارتمادية الفلسطينيين رلق  اتهمب ورلق مواردهمب وتطوير كياناتهم السياسية والمجتم ية. 
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نما المطلو  تغيير و ائفهاب بالتارر من  أيرا ب ليس من مصلاة الفلسطينيين ا   السلطةب وا 
ش قسرائي  من   رابة رددينب والتاول قلق سلطة مهمتها قدارة المجتمي تب ات اتفاق أوسلوب ال ي انهت

الفلسطينيب وت زيز صمودب وتنمية  درتش رلق صد  سياسات قسرائي  االاتاللية واالستيطانية 
وال نصرية. ورلق الص يد ال اتيب يفترد ت زيز الجهود إلرادة  ناء النيانات الفلسطينيةب أي 

ائ  والمن مات الر  يةب رلق أسس وطنية وتمثيلية وديمو راطية ومؤسسية المن مة والسلطة والفص
وكفاايةب ورمن  ل  ردد اجتماع للمجلس الوطنيب في مكان متفر رليشب ب د تجديد ررويتشب 

 ب  ن الوري بات يتطل  قرادة ت ريف الفصائ ب "النوتا"بالدطي مي ردلية المااصصة الفصائلية أل
ب ال سيما التي لم ي د لها مكانة رند ر  ها وال في مواجهة قسرائي ب وارتماد ب د أن ترن  رديد منها

ال روية في المجلس  ناء رلق النفاءة وا هلية المهنية والتمثي ب واالنتخا  ايث أمكن  ل . 
وأخيرا ب فإن ك   ل  يفترد التارر من االناصار في الخيار السياسي ا ااديب المتمث  بالدولة 

والدطاعب باالنفتاح رلق خيارات موازيةب ورمنها خيار الدولة الواادة الديمو راطيةب دولة في الصفة 
المواطنين ا ارار والمتساوينب في ك  أركالهاب في ك  فلسطينب بارتبار  ل  الا  ا جد  
وا نس  للمسولتين الفلسطينية واليهودية في فلسطينب ورلق أساس تدويد الصهيونية ومختلف 

ها االست مارية وال نصرية واالستيطانية وا منية وا يديولوجيةب ق  قسرائي  تصاررنا رلق ك  تجليات
تن ني رلق رنصري الاديدة وال دالةب ورلق  أنر ر في الرفة والددسب وبارتبار أن أية تسوية ال د 

 التطا ر  ين أرد فلسطين ور   فلسطين و رية فلسطين.
 27/2/2018، الحياة، لندن

 
 إسرائيل المقبلة مع حزب هللا: نشوب صراع جديد يكاد يكون حتمياا حرب  .63

 مارا كارلين
ي دو أن نرو  ار  أخر   ين قسرائي  واز  هللا سيكون اتميا  : ترجمة رالء الدين أ و زينة

تدريبا . ورلق الرهم من ردم رهبة أي من الطرفين في اندالع صراع ا نب فإن موازين الدو  المتغيرة 
دة ررق المتوسع وتدلا مناطر المنافسة ترك  مؤررات رلق مواجهة تلوح في ا فر. في منط

 سيندلي الارير الوري . -وليس ق ا-والسؤال الاديدي هو كيف ومتق 
رباط ألف راير  ردم استدرار منطدة ررق المتوسع. فدد أسدطت قسرائي  طائرة  10أندت أاداث 

ويب و صفت المو ي ال ي ُزرم أن الطائرة المسيَّرة أطلدت قيرانية من دون طيار الدت في مجالها الج
منش في سورية؛ وخالل ه ب المهمة ا خيرةب أسدطت النيران السورية المرادة للطائرات مداتلة 

ب لتنون أول مداتلة قسرائيلية تسدطها نيران ردوة من  ردود. وردت 16-قسرائيلية من طراز ق 
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اق رد ردد ك ير من ا هدا  ال سكرية اإليرانية والموالية للن ام قسرائي   هجوم انتدامي واسي النط
 في سورية.

سو  تزداد التوترات في المنطدة سوءا  فاس . و د أسفرت الار  ا هلية السورية اتق ا ن رن 
ماليين داخليا ب وأنثر من خمسة ماليين  6مدت  ما يدر  من نصف مليون رخاب وترريد ناو 

ادة منهم سنوات في الدول المجاورة مث  ل نان وا ردنب وهم توا ون قلق الجئ أمرت نسبة سا
سررة مغادرتهم. ومي  ل ب  ينما توتي الم ركة رد تن يم "دارو" قلق نهايتها رسكريا ب فك ل  تف   
أيرا  النثير من زيجات المصلاة  ين أرداء التن يم. وسو  ت يد ه ب الطال ات الوريكة رددا  من 

لق المددمةب بما في  ل  مسائ  الاكم والمصالاةب ومستد   الدو  الخارجية في سوريةب الدرايا ق
وتوازن الدو  اإل ليمي المتاول. ومن المرجل أن تؤدي التوترات الناجمة رن ك   ل  قلق ج   

ب 2006قسرائي  رلق اافة خود ار  ق ليمية أن ر من الار  ا خيرة التي خارتها في ال ام 
 جنو  ل نان.رندما هزت 

 
 الحرب القادمة

بالنسبة إلسرائي  واز  هللاب سو  ت م  هزيمة "دارو" وما يترت  رليها من تاوالت في التركيز 
رلق ق راز ط ي ة ال ال ات متزايدة الت ديد والخطورة  ينهما. فدد خسر از  هللا ما يدر  من ألفي 

ر المديد ال ي  دمش للن امين في قيران مدات  في سوريةب وألار الررر بسم تش من خالل الدرم هي
وسوريةب ويراع أنش يواجش متار  مالية. لننش ما يزالب رلق الرهم من ك   ل ب يا ق بالر  ية  ين 
جماهيرب ودائرتش االنتخا ية من الري ة الل نانيين. و د تمكن من ق رام اتفا يات سياسية مي أطرا  

نتخابات ال رلمانية الل نانية المدرر قجراؤها في ربيي ه ا ال ام أخر  في ل نانب ويتو ي الماللون أن اال
سو  تؤدي قلق  -ا ولق التي ستجر  في     انون انتخا ي جديد يدوم رلق ن ام التمثي  النس ي-

 انتصارات ك يرة لاز  هللا.
ن من ربش المؤكد أن الددرات ال سكرية لاز  هللا  د نمت خالل الار  السوريةب كما يترل م

الرربات المائة أو ناو  ل  التي رنتها قسرائي  رلق أفراد از  هللا أو مرافدش في السنوات ا خيرة. 
ول   ا مر ا نثر أهمية هو أن الاز  انتس  خ رة رملية ك يرة في سورية؛ ايث استطاع أن يربع 

لمهمتش في درم م ا  برك  ف ال رددا  من الجهات الفارلة ال نيفة هير الاكومية ويجند درمها 
الرئيس برار ا سد. وفي وا ي ا مرب من الص   أن نجد فارال  في المنطدة لم ي ج  بوداء از  
هللا في الار  السورية. وه ب الجهودب مصاوبة بالتهديدات المن رة من از  هللا بالهجوم رلق 

  ر بار  بالغة الرراوة.المفار  النووي اإلسرائيلي في ديمونة ومرافر تخزين ا مونيا في ايفاب تن
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وبالنسبة إلسرائي ب تاولت الصورة االستراتيجية أيرا  قلق اد ك ير. فادودها مي سوريةب التي كانت 
ا نثر هدوءا  تاريخيا ب أصبات ا ن مرورة للغاية. ولم تخفِّ الديادة اإلسرائيلية  لدها من نر" 

تتالرق فيش المخاو  برون  درة قيران از  هللا ال سكري في الصراع السوري. وفي الو ت ال ي 
رلق امتال  أسلاة نوويةب  دأت قسرائي  تركز  دال  من  ل  رلق الار  المد لة مي از  هللاب كما 

وال ي كان ا ن ر في قسرائي  من  ال ام -أ هر مؤخرا  تمرين رسكري هائ  أجري من  أرهر  ليلة 
ون مرارا  من أنهم سيتب ون في الصرارات ب ا ر مسؤولون قسرائيلي2006. ومن  ال ام 1998

نسبة قلق اسم م د  از  هللا في روااي  يروت الجنوبية -المستد لية م دأ "رديدة الرااية" 
بالدر  من مطار رفير الاريري الدولي في  يروتب وال ي كان الدصف اإلسرائيلي  د دمرب في 

يئة أركان  وات الدفاع اإلسرائيليةب فإن الار  ا خيرة. ووفدا  لما  كرب جادي قيزنكوتب رئيس ه
نما في مسااة أنثر اتسارا .  الجيو اإلسرائيلي سيتبي في النزاع التالي نفس ه ب الدوارد لالرتبا ب وا 
سرائي  تت ارد تماما . ومي  ل ب اتق  وهك اب فإن ا هدا  االستراتيجية طويلة ا ج  لاز  هللا وا 

ائي   دح زناد ار  جديدة. فمن جهتهاب تواجش قسرائي  االنهيار اليومب ال يريد از  هللا وال قسر 
الماتم  للسلطة الفلسطينيةب وأزمة قنسانية في هزةب وردم استدرار رمير رلق ادودها الرماليةب 
ناهي  رن ا زمة السياسية المايطة  رئيس الوزراء  نيامين نيتنياهو ال ي  د يواجش  ريبا  اتهامات 

أي  ناءب الماتم  -ب فإن المخاو  برون  درات از  هللا المتنامية داخ  ل نان بالفساد. ومي  ل 
  د تتر  الديادة اإلسرائيلية مي ر ور بونش لم ي د أمامها خيار سو  ال م . -لمصاني لألسلاة

ومن جانبشب  د يره  از  هللا أيرا  في الاصول رلق الو ت للت افي من صراع طوي  وص   
ومي  ل ب تراج ت ر  ية المجمورة في اإل ليمب كما أن أرصدتها وأوراق خارش في سورية. 

تفويرها الم ادية إلسرائي ب والتي روهتها سنوات من  ت  السوريينب تاتا  قلق قرادة تلميي.    
وربما يكون الب د من رركائها الجدد في سورية مست دين للمساردة في الار  المد لة مي قسرائي ب 

ان رلق ا    من  ادة الميليريات ال را ية في ا رهر ا خيرة. وبينما يدوم ن ام ا سد كما ا ترح اثن
  توطيد أركانش من جديدب فإن اهتمام از  هللا سو  يتاول بازدياد م ت دا  رن السااة السورية.

ب من هير المرجل أن يدوم أي من از  هللا أو قسرائي   تص يد مت مد في المد  الدري ؛ ومي  ل 
فإن تص يدا  هير مدصود ي   ممكنا ب وك ل  هو اال تص يد ربما يوتي من با  المجاملة للجهات 
الفارلة ا خر  التي تدمر بالد الرامب مث  قيرانب ون ام ا سدب أو روسيا. ويمكن أن يستفيد هؤالء 

ستخدماب لصر  الثالثة جمي ا  بطرق مختلفة من مث  ه ا الصراع. تستطيي قيران ون ام ا سد أن ي
االنتباب رن الاالة المرورة في سوريةب  ينما تاردان الدرم اإل ليمي رد قسرائي . ويستطيي الروس 
أن يستخدموا صرارا  من ه ا النوع لتدريم دورهم الديادي اإل ليمي من خالل التوسع في و ف 
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. ورلق مستو  تنتيكي ا رمال الدتالية ومواصلة ق هار رسوخهم في مدا   أفول الواليات المتادة
جدا ب فإن سااة الم ركة التي تزداد ريدا  في سورية سو  تسه  برك  ربش مؤكد و وع اادث هير 
مدصود  ين مجمورة ما من ه ب الجهات الفارلة. وستنون كيفية اختيارها للرد ااسمةب لنن ه ا الرد 

 ا  أنثر ترورا .سي   رونا  يصبل التن ؤ بش أنثر ص وبة  ينما تصبل  وارد االرتب
 

 الموقع، الموقع، ث م الموقع
ثمَّة مسولة أخر  مهمةب هي مو ي الار  التي ربما تنر  في المستد  . تاريخيا ب كانت الصرارات 

رلق ا راري الل نانية. ومن   -ولو ليس برك  كام - ين قسرائي  واز  هللا مدصورة برك  ك ير 
اإلسرائيلية والهجمات المتفر ة رلق ل نان الجهات الفارلة  ب استهدفت الغزوات والغارات1978ال ام 

هير الاكومية ال نيفة التي زرزرت استدرار ادودها الرماليةب بما في  ل  من مة التارير 
الفلسطينية واز  هللا. لنن از  هللا س ق أايانا  قلق ند  الصراع قلق مواطني قسرائي  في الخار  

اق أوسي . ومن ا مثلة البارزة رلق  ل  تفجير السفارة اإلسرائيلية في ألوالمجتم ات اليهودية رلق نط
ب 2012؛ والهجوم رلق اافلة السياح اإلسرائيليين في  لغاريا في ال ام 1992 وينس آيرس في ال ام 

سرائيلية في   را. 2015والهجوم ال ي ُرن في ال ام   رلق موا ي يهودية وا 
   داخ  ل نان أيرا ب رلق الرهم من أنش يمكن أن يتجاوز من الماتم  أن ُيخاد الصراع المد

جنو  ل نان وي ه  أب د قلق  يروت. كما أنش ربما ينطويب رلق أساس م دأ "رديدة الرااية"ب رلق 
ايث يمكن أن يدمر -تدمير ما هو أنثر بكثير من مجرد ا هدا  ال سكرية المزرومة لاز  هللا 

التاتية للدولة الل نانية والموا ي ال سكرية أيرا . ومن الص    الجيو اإلسرائيلي بسهولة ال نية
تصوُّر كيف أن أي مااولة قسرائيلية إليداع الخرا  باز  هللا داخ  ل نان لن تجل  الدمار برك  
مماث  رلق رررات المدنيين الل نانيين. وال ر  أن از  هللا سي تمد رندئ   رلق اإلدانة الدولية 

 تنرو دائما  في مث  ه ا الوري.إلسرائي ب التي س
مي  ل ب ورلق النديد من الصرارات السابدةب فإن جولة جديدة من الدتال  ين از  هللا واز  هللا 
 د تنطوي رلق رمليات رسكرية في سورية أيرا . فمن   داية الار  السوريةب كانت الغارات الجوية 

 راري السورية. و د امتني از  هللاب اتق اإلسرائيلية رلق از  هللا تدتصر قلق اد ك ير رلق ا
ا نب رن الرد في أهل  الااالت. لنن ترسيل المجمورة نفسها داخ  سورية ج    ل  اإل ليم 
رررة لمزيد من الهجمات التي ترنها قسرائي . وسو  يولي المخططون اإلسرائيليون اهتماما  د يدا  

ل مي تنا ا ارتماد ا سد رليها؛ كما أنهم لنيفية استمرار وجود الجمارة في سورية بالتاوُّ 
سيالا ون أيرا  مو ي از  هللاب وأسلاتشب وردد أفرادبب وبنيتش التاتية في سوريةب وخاصة في 
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جنو  هر  سورية بالدر  من الادود اإلسرائيلية. و د ا ر نتانياهو من أن قيران ال يمكنها "ترسيل 
مث  مد   ر  -لاديدي سيكون اول مد  ه ا الترسل نفسها رسكريا  في سورية"ب لنن النداو ا

وليس اول ما ق ا كان ه ا الترسل موجودا  من  -مداتلي قيران واز  هللا من الادود اإلسرائيلية
 ا ساس.

 
 لعبة انتظار

رلق الرهم من أن الار  الدادمة  ين قسرائي  واز  هللا ما تزال في ا فر اتق ا نب فإن من 
نها ستادث في نهاية المطا ب ن را  لن  من مخاطر التص يد ال َرري هير المؤكد تدريبا  أ

المدصود وا هدا  االستراتيجية للجان ين رلق المد  الطوي . ورندما يادث  ل ب فإنش سيكون 
  ياا  وسو  يجر رلق ناو ربش مؤكد جهات فارلة خارجيةب سواء كان  ل  رن رهبة أم هير 

وسع ب د  ل  قلق اريد جديدب وسيخسر الر بانب الل ناني  ل . و د يص  أمن ررق المت
 والسوريب أنثر مما خسرا مي تاول  لديهما قلق سااات م ار   جندات ا خرين.

 21/2/2018 "فورين أفيرز"
 27/2/2018، الغد، عّمان
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