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 38 :كاريكاتير
*** 

 
 االحتالل يرضخ ويجّمد الضرائب على كنائس القدسأبوابها و تفتح كنيسة القيامة   .1

حكومر  اححرل ل رترمت مسراء ، أنَّ برهروم جرايسر ، عرن مراسراها 28/2/2018الغد، عّمـان، ذكررت 
مس الث ثاء، لاوقف  الحازم  لاكنائس ف  القدس المحلا ، والوقف  الشعبي  معها، وقرررت لجميرد كافر  أ

مرن قبرل بادير  اححررل ل، اللر  فرترت تررريب   واألديررر لمررذت ترد الكنرائس المالير  اللر  ا اإلجرراءات
كنيسرر  القيامرر  منررذ يرروم األحررد الماترر ، مررا أحررر  حكومرر   بررالق  مسررقفات عايهررا، فررردت الكنررائس 

إلى ذلك أعانت الكنائس األرثوذكسي  واألرمني  والكاثوليكي  مساء أمرس الث ثراء  اححل ل أمام العالم.
قيام ، الموقع المسيح  األكثر قداس  ف  القدس، سلعيد فرل  أبوابهرا اليروم األربعراء بعردما أن كنيس  ال

 أقاقت لث ث  أيام احلجاجا عاى قرارات المذلها إسرائيل.
وحسب ما صدر عن حكوم  اححل ل، فرالن رئيسرها لردمل شمصريا، لردس رئريس بادير  اححرل ل نيرر 

المالير  ترد كنرائس القردس واألديرر ، اللر  ل البهرا بادير   اءاتاإلجرر بركات، ولقرر بينهما لجميد كافر  
مايرون دوحر، وشرررعت بفرررز حجروزات ماليرر  عاررى  190اححرل ل برردفع ترررائب مسرقفات بمررا يعررادل 

لشكيل لجن  ماص  برئاس  الوزير  اإلسرائياي حكوم   وأعانت. إنذارحسابات الكنائس من دون ساب  
يجررر   أنفرر  سررع  لوتررع حررل لقترري  الترررائب الجررائر ، عاررى الايكررود، حررزب لسرراح  هنيبرر  مررن 

 اللفاوز مع رؤساء الكنائس حول هذا اليرز.
نائبررا،  40مررن  أكثررركمررا وعررد نلنيرراهو رؤسرراء الكنررائس بلجميررد مسررار لشررريع مشرررو  قررانون بررادر لرر  

ت صررفق  بيررع ألراترر  وعقررارات كنسرري ، ل رررف ثالرر ، فرر  حررال كانررت لاررك العقررارا أ  بالليرراءيقترر  
مرؤجر  لجهررات إسررائياي ، وأن يررلم لمايرك األراترر  ألصرحاب البيرروت القائمر  عايهررا. ومشررو  القررانون 
هذا يشكل سابق  لالحكم قانونيا باألوقاف المسريحي ، اللابعر  لاكنرائس، وماصر  الكنيسر  األرثوذكسري . 

مرررا لرررزال  مرررن عرررام، لجهررر  أكثررررالقررردس قبرررل  أراتررر صرررفق  بيرررع  أعقرررابوجررراءت مبرررادر  القرررانون فررر  
 أقامرتمجهول ، وه  أرات  لم لأجيرها ف  م اع سنوات الممسين، عنو ، لاوكال  الصرهيوني ، اللر  

 عايها أحياء سكني  لامسلو نين اليهود.  
عترررو الاجنرر  اللنفيذيررر ، أّن ، 27/2/2018، وكالـــة األنبـــاء والمعلومــات الفلســـطينية  وفـــا وأتررافت 

لعايرررا لشررؤون الكنرررائس حنرررا عميررر  قرررال، لقرررد أثمررر موقرررف رؤسررراء رئرريس الاجنررر  الرئاسرري  الفاسررر يني  ا
الكنائس وا ق   كنيس  القيام  فر  وقرف الهجمر  مؤقلرا باعلبرار أن القررار بانلارار نلرائك لجنر  شركاها 
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نلنيراهو، مؤكردا انر  ح حرل فر  هرذا المارف إح بلراجرع اححرل ل بشركل كامرل عرن قرراري قيرر القررانون  
 بح  أوقاف الكنائس.

ولابع عمير ، حدي  نلنياهو عن لشكيل لجن  لبح  القرار والماذ قرار بفرز الترائب من عدمر  ح 
يعنينا، ف  الاجن  الل  شكاها نلنياهو وح قرارالها لعنينا، نحن نرفز المس بالوتع القائم لامسيحيين 

 بالقدس من قبل اححل ل.
 

 األماكن المقدسة وليس تعليقها بحقّ  إلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية المطلوبأبو ردينة:  .2
قال النا   الرسم  باسم الرئاس  نبيل أبو ردين  إن القرار اإلسررائيا  بلجميرد التررائب عارى  :رام هللا

إلررى إليرراء كافرر  اإلجررراءات الملمررذ  بحرر  المقدسررات  األمرر ك الكنسرري  فرر  القرردس قيررر كرراف، داعيررا  
وأتررراف أبرررو ردينررر ، فررر  بيررران صرررحف ، أن الم اررروب  .المسررريحي  واإلسررر مي  فررر  المدينررر  المقدسررر 

هو الحفراا عارى الوترع القرائم القرانون  واللراريم  لامراكن المقدسر ، وعردم المسراس  ودوليا   فاس ينيا  
أبرو ردينر   شرددو  بها بأ  شكل من األشكال باعلباري ممالفرا لكرل احلفاقيرات الدولير  بهرذا المصرو .

 احسلفزازي  لن لؤد  سوس إلى اسلمرار اللولر وعدم احسلقرار. ن اإلجراءات اإلسرائياي  أ عاى
 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 ضرائب أمالك الكنسية "إسرائيل"عشراوي: الحراك الفلسطيني واالستنكار الدولي أديا لتجميد  .3

 "إسررررائيل"سررر يني  حنرران عشرررراو  قررررار اعلبرررت عترررو الاجنررر  اللنفيذيرر  لمنامررر  اللحريرررر الفا :رام هللا
لاموقررف الموحررد لاكنررائس  لجميررد الترررائب عاررى األمرر ك الكنسرري  فرر  مدينرر  القرردس المحلارر  انلصررارا  

وأكدت عشراو ، فر  بيران لهرا، أن الررفز الفاسر ين  واحسرلنكار الردول  دفرع نحرو لراجرع  المسيحي .
اك المحا  والعالم  أثمرر وسراهم فر  لجرم المؤسسر  "إن الحر  عن م والها العدائي ، وقالت: "إسرائيل"

اإلسرائياي  ودفعها نحو لجميد قرارهرا، والم اروب ا ن هرو مواصرا  هرذا الحرراك إلجبرار إسررائيل عارى 
و البرت  إلياء إجراءالها الجرائر  ووقرف انلهاكالهرا الملواصرا  والممنهجر  بحر  المقدسرات الفاسر يني ".

عارى المقدسرات واألوقراف الفاسر يني   "إسرائيل"  اللدمل لمنع سي ر  عشراو  المجلمع الدول  بترور 
  ل بيقا لاقرارات والقوانين الدولي .

 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 الحرب التهويدية الشاملة على شرقي القدس ومناطق "ج"تستنكر " الفلسطينية الخارجية" .4
لمارجيررر  والميلرررربين، الحررررب اللهويديررر  الشررراما  اللررر  لشرررنها سرررا ات اححرررل ل دانرررت وزار  ا :رام هللا

القرررررردس وبارررررردلها اللاريميرررررر  القديمرررررر  والمنررررررا   المصررررررنف  " "، وعربرررررردات  شرررررررق  اإلسرررررررائيا  عاررررررى
المسلو نين واسلي ءهم عارى مسراحات واسرع  مرن أراتر  قرير  مادمرا برالقرب مرن نراباس، ومواصرا  

   واسع  ف  اهر المال  ومحي  بؤر  اإلرهاب احسلي اني  "يلسهار".لجريف مساحات فاس يني
فررر  بيررران لهرررا الث ثررراء، الهجمررر  احسرررلي اني  البشرررع  اللررر  للعررررز لهرررا األقررروار  ،كمرررا دانرررت الررروزار 

الفاسررر يني ، ومم  رررات الحكومررر  اإلسررررائياي  الهادفررر  إلرررى لهويرررد البارررد  القديمررر  فررر  القررردس وليييرررر 
ذلرررك المم رررر  السررررياح  احسرررلي ان  الررررذ  لشرررررف عارررى لنفيررررذي جمعيرررر  "العرررراد"  م محهرررا، بمررررا فرررر 

 احسلي اني  المسؤول  عن عمايات لهويد الباد  القديم .
 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 2018 سنةالحكومة الفلسطينية تقر مشروعين لموازنتها ل .5

الررئيس ، وقررر إحاللهرا إلرى 2018الموازن  العام  لاسن  المالي   ين  الفاسأقر مجاس الوزراء  :رام هللا
مرر ل جاسررل  األسرربوعي  اللرر  عقرردها عبررر لقنيرر   ،المجاررس روأشررا .يهررالامصررادق  عا محمررود عبرراس

"الفيديو كونفرنس" ف  رام هللا وقز ، الث ثاء، برئاس  رام  الحمرد هللا، إلرى أن مشررو  الموازنر  العامر  
إعدادي بشكل مررن ويوتر  باللفصريل سياسرات الروزارات وبرامجهرا وقايالهرا  قد لمّ  2018الي  لاسن  الم

الصرررعوبات واللحرررديات وقمررروز الل رررورات  مرررن رقمبرررال وأهررردافها وممرجالهرررا ومشررراريعها الل ويريررر ،
إعررداد موازنرر  األسرراس مررع األمررذ بعررين  لررمّ "المسررلقباي ، ومررا قررد ينشررأ عنهررا مررن حرراحت  ارئرر ، بحيرر  

حعلبار بقاء الوترع الحرال  القرائم فر  ق را  قرز ، نليجر  اسرلمرار حركر  حمراس فر  رفترها لمكرين ا
، واسرلمرار الحكومر  فر  لحّمرل مسرؤوليلها الو نير  اللر  لحمالهرا لاعرام الحراد  شرام    الحكوم  لمكينا  

 ."عشر عاى اللوال  لجاي أهانا ف  ق ا  قز 
مايرارات دوحر، بحير  يبارغ إجمرال   5حرو نغ قيمر  الموازنر  وبين المجاس أن  حسب هرذا المقلرر ، لبار

 775مايار دوحر، فيما يباغ اللمويل المارج  لردعم الموازنر  ولمويرل النفقرات الل ويرير   3.8 اإليرادات
مايرار دوحر، كمرا لبارغ النفقرات الل ويرير   4.5مايون دوحر، ولبارغ النفقرات الجارير  وصراف  اإلقرراز 

 مايون دوحر. 40حو نمايون دوحر بمعدل شهر  يباغ  498ر، ولباغ الفجو  اللموياي  مايون دوح 530
نهراء احنقسرام، بمرا يلترمن اللمكرين المرال   كما لمّ  إعداد موازن  موحرد  فر  حرال لحقير  المصرالح  وا 

آن الموحد من م ل وزار  المالي  واللم ي ، الجه  المسؤول  الوحيرد  عرن الجباير  وعرن الصررف فر  
مايررار دوحر،  5.8ألررف مواررف، حيرر  لباررغ قيمرر  الموازنرر  الموحررد   20واحررد، بمررا فيهررا احلمررال دمررك 
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مايرون دوحر لانفقرات الل ويرير ، فيمرا  830مايار دوحر لانفقات الجاري  وصاف  اإلقراز، و 5.2منها 
لمويل النفقات الل ويري  مايارات دوحر، ويباغ اللمويل المارج  لدعم الموازن  و  4حو نلباغ اإليرادات 

حو مايار دوحر، أ  أن النمو ف  النفقات سيفو  نسب  النمو نمايون دوحر، بفجو  لموياي  لقدر ب 775
 .%11حو نف  اإليرادات ب

 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 القدس هي العاصمةو  ...ال دولة من دون غزة... و شعث: التسليم بـ"صفعة" القرن خيانة .6
قررررال مسلشررررار الرررررئيس الفاسرررر ين  لاشررررؤون الدوليرررر  نبيررررل شررررع  إن القيرررراد  : كفررررا  زبررررون - رام هللا

أن صرفق  القررن المنلارر  مرفوتر   الفاس يني  دمات ف  مواجه  كامار  مرع الوحيرات الملحرد ، مؤكردا  
اهر : "بالنسرب  لنرا اللسرايم شرع ، فر  لقراء عقردي فر  سرفار  فاسر ين بالقر قرالو  لماما من قبل فاسر ين.

وفرر  إشررار  إلررى "صررفق   بصررفع  القرررن ميانرر  لاقترري  الفاسرر يني  ولررن نقبررل هيمنرر  أمريكررا بعررد ا ن".
جررراءات وسياسررات عنصررري  وعدوانيرر  للنررافى مررع حقررو   القرررن" المرلقبرر ، رفررز شررع  كررل قرررارات وا 

قا  م  الدول .الفاس ينيين ف  لحرير أرتهم وحريلهم واسلق لهم الو ن  وا 
وقررال شررع : "لررن نقرريم دوللنررا عاررى قيررر لرابنررا الررو ن . ح دولرر  فرر  قررز  وح دولرر  مررن دون قررز ، وح 
نما القدس ه  العاصم ". وانلقد شع  قيراب  دول  من دون القدس عاصم  وح عاصم  ف  القدس وا 

 يير.موقف عرب  واحد وقادر عاى حماي  المشرو  الفاس ين ، لكن  قال إن العالم سيل
 28/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 التربية: فتوى تحريم المنهاج اإلسرائيلي بالقدس قائمة وتحريف المنهاج الفلسطيني جريمة تزوير .7

دانرررت وزار  اللربيررر  واللعاررريم العرررال  إقررردام باديررر  اححرررل ل اإلسررررائيا  فررر  مدينررر  القررردس عارررى  :رام هللا
وأكررردت اللربيرررر  أن الفلرررروس  لفعررررلر بجريمررر  لزويررررر بشررررع .لحريرررف المنهررررا  الفاسرررر ين  واصرررف  هررررذا ا

بمصو  لحريم لدريس المنها  اإلسرائيا  فر   20/9/2017 ف الصادر  عن دار اإلفلاء الفاس يني  
 المدارس الفاس يني  المقدسي ر ما لزال قائم  حلى اليوم.

 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 حول مباحثات مع اإلدارة األمريكية بوساطة سعودية إسرائيليا   ية تنفي تقريرا  مصادر فلسطين .8
صررحيف  معرراريف اإلسرررائيا  فرر  عررددها أمررس  أوردلرر مررا  قا عررا   نفيررا   فاسرر ينيانلنرردن: نفررى مصرردران 

عن وجود محادثات سري  بين الجانبين الفاسر ين  واألمريكر  يرعاهرا ولر  العهرد السرعود  محمرد برن 
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هررررذي المعاومررررات قيررررر  إنقررررال احمررررد مجرررردحن  عتررررو الاجنرررر  اللنفيذيرررر  لررررر"القدس العربرررر " سررررامان. و 
 .األمريكييننو  مع  أ الصاحت من  أ ن  ليس هناك أ وأتافصحيح  عاى اإل   . 

"هررذا قيررر صررحي  مايررون بالمئرر ". ولررابع القررول إن "الرجررل  وقررال مصرردر آمررر  اررب عرردم ذكررر اسررم 
 ف  هذي الاحا  ان  يجب سد هذا الباب ح يأل  من  سوس المصائب". )محمود عباس( بات مقلنعا  

 28/2/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 عبد هللا الثاني وعباس يناقشان تحريك عملية السالم .9
هللا الثران ، والررئيس الفاسر ين  محمرود  ناقش العاهرل األردنر  عبرد :رام هللا ،محمد الشاذل  -القاهر  

جرس أمس، الل ورات المل حق  بالقتي  الفاس يني ، وجهود لحريرك عماير   عباس ف  الصال هالف 
السرر م. وأفرراد بيرران أمررس، أن الماررك عبرردهللا وعبرراس "لبررادح ا راء حررول آمررر الل ررورات عاررى الصررعد 
كافرر ، مصوصررا  المرلب رر  بالقترري  الفاسرر يني  وجهررود لحريررك عمايرر  السرر م، ولررم احلفررا  عاررى عقررد 

 يبا ، حسلمرار اللشاور واللنسي  لمواجه  المسلجدات".لقاء ثنائ  قر 
 28/2/2018 ،الحياة، لندن

 
 لتعويضهم ماليا  " الشعبية"مستوطنون يرفعون دعوى قضائية ضد منظمة التحرير والسلطة و .11

   ايلمارعمر ذكرت القنا  العبري  السابع ، صبا  الث ثاء، أن عائا  مسلو نين قلاوا ف  مسل :لل أبيب
 .السا   الفاسر يني  للعويترها ماليرا   رفعت دعوس أمام المحكم  المركزي  بالقدس تدّ  2011 ن ف  س

منامرر  اللحريررر والسررا   الفاسرر يني  والجبهرر   وبحسررب القنررا ، فررالن عائارر  فوجررل رفعررت القترري  ترردّ 
مايرررون شررريكل، ملهمررر   لارررك الجهرررات بالمسرررؤولي  عرررن  400الشرررعبي  لررردفع لعويترررات لهرررا لصرررل إلرررى 

 سهموا ف  العماي .أوأشارت القنا  إلى أن القتي  لشمل أسيرين  ماي .الع
 27/2/2018 ،القدس، القدس

 
 شاحنة أدوية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة 20الصحة: تسيير وزارة  .11

شررررراحن  محماررررر  باألدويررررر   20د. جرررررواد عرررررواد عرررررن لسررررريير  الفاسررررر ين  أعارررررن وزيرررررر الصرررررح  :رام هللا
، مرن مسررلودعات الرروزار  المركزير  فرر  نراباس، إلررى مسررلودعالها األربعرراء  ، صربا والمسرلازمات ال بيرر

 ف  ق ا  قز ، وذلك بلعايمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء.
 27/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 ويرفض الدعم األمريكي المشروط "فيفا"الرجوب يهاجم رئيس  .12
م الارررواء جبريرررل الرجررروب رئررريس المجارررس األعارررى لاشرررباب والرياتررر  ورئررريس الاجنررر  (: هررراج.أ.ب.د)

 إيرراي الث ثرراء، جيرران  انفررانلينو رئرريس احلحرراد الرردول  لكررر  القرردم )فيفررا(، ملهمررا   ،األولمبيرر  الفاسرر يني 
راد   مر  وقال الرجوب، فر  منلردس الصرحاف  الرياتري  الرذ  ناملر  المنا ."إسرائيل"بالمتو  لنفوذ وا 

الو نير  لاصرحافيين الرياتريين الجزائرريين فر  العاصرم  الجزائرير ، إن انلفرانلينو لرم يلصررف بالشرركل 
 نر  رفرز دعمرا  أكشف الرجوب و  ."إسرائيل" ال ئ  مع الشكوس الذ  لقدم بها احلحاد الفاس ين  تدّ 

براألموال اللر  لمنحهرا  أن  يفتل احكلفاء لامساعد  ف  بناء منشآت رياتي ، مؤكدا   مشرو ا   أمريكيا  
 السا   الفاس يني  عاى األموال "المشرو  " مهما كان مصدرها.

 28/2/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل" عمققادرة على ضرب و  ألف صاروخ 15مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تمتلك  .31
ألررف  15نحررو  قررال مصرردر عسرركر  إسرررائيا  الث ثرراء إن حركرر  حمرراس بيررز  لملاررك: القرردس المحلارر 

ونقرل موقرع "مفرزاك حيرف" العبرر   صاروخ ملعدد  األحجرام واألنروا  مرن بينهرا صرواريد بعيرد  المردس.
ألف صاروخ برأنوا  مملافر ، بينهرا أكثرر مرن  15عن المصدر قول  إن "حرك  حماس لملاك ما يقارب 

ولحررد   شررماح ".ألرف صرراروخ قررادر  عاررى الوصررول إلررى منررا   "لرل أبيررب" الكبرررس وحلررى مارريك حيفررا 
المصدر عن أن قدرات حماس العسكري  والهجومي  اليوم أكبر من لاك الل  لوفرت لدس الحرك  إبان 

وفيما يلعا  بمكافح  األنفا ، قرال المصردر إن الجريش يواصرل مسراعي  لاوصرول إلرى  .2014عدوان 
 ي  العام الحال .جميع األنفا  الهجومي  العابر  لاحدود ويأمل ف  لدميرها جميعا  حلى نها

 27/2/2018، فلسطين أون الين
 

 حرصها على إنجاح مساعي مصر لتطبيق المصالحةالوفد المصري  استقبالهاحماس تؤكد خالل  .31
اسررلقبات قيرراد  حركرر  حمرراس برئاسرر  رئرريس المكلررب السياسرر  لاحركرر  فرر  ق ررا  قررز  يحيررى السررنوار 

 مكلب الحرك  ف  الق ا .الوفَد األمن  المصر  برئاس  الاواء سام  نبيل ف  
وقررال النررا   باسررم الحركرر  حررازم قاسررم فرر  لصررري  صررحف  مسرراء الث ثرراء، إن الحركرر  رحبررت بالوفررد 
المصررر ، وقرردرت جهرردي الملواصررل فرر  رعايرر  المصررالح  الفاسرر يني  فرر  مراحاهررا المملافرر ، مبينررا  أنرر  

وأترراف أن حركرر   اررف المصررالح دار مرر ل الاقرراء حرروار معمرر  لكررل القتررايا واللفاصرريل الملعاقرر  بم
حمرراس أكرردت حرصرررها الواترر  عاررى إنجرررا  المسرراع  المصررري  لل بيررر  الفاقررات المصررالح ، وأنهرررا 

ولفرت أن  قدمت كل ما هو م اوب منهرا فر  هرذا المسرار، وسلواصرل برذل كرل جهرد ممكرن إلنجاحر .
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ليرات المناسرب  إلنجرا  الحرك  والوفد المصرر  أكردا عارى اسرلمرار الاقراءات اللر  لهردف إلرى إيجراد ا 
وأشررار أن الوفرد المصررر  أكررد عارى اسررلمراري فرر  رعايرر   الفاقرات المصررالح ، ولحقيرر  الوحرد  الو نيرر .

 المصالح ، ولقديري لام وات الل  قامت بها حماس ف  مشوار المصالح .
 27/2/2018، غزة، موقع حركة حماس

 
 استراتيجية على أسس ديمقراطية مع حماس بناء شراكةل " فتحثوريو" "مركزيةالرجوب: اجتماع لـ" .31

دعا جبريل الرجوب، أمين سر حرك  فل  الفاس يني ، يوم الث ثاء، حرك  حماس  :)د ب أ( -الجزائر
 إلى إنهاء حال  احنقسام، والجنو  إلى الوحد ، حلى يلسنى لامجلمع الدول  مساعد  الفاس ينيين.

ل  قدمت لنازحت كثير  من أجل إنهاء احنقسرام، وأنر  ح عاى هامش زيارل  لاجزائر، إن حرك  ف وقال
وأترراف  ميررار أمررام الفاسرر ينيين سرروس الوحررد  إذا مررا أرادوا كسررب احلرررام ومسرراعد  المجلمررع الرردول .

قيرررادات الاجنررر  المركزيررر  والمجارررس الثرررور  لحركررر  فرررل ، سرررلجلمع بعرررد قرررد الممررريس، إلقررررار م ررر  “
  ”.بناء شراك  اسلراليجي  عاى أسس ديمقرا ي  مع حماس الوصول إلى وحد  و ني  ولحقي  هدف

وناشد الرجوب، حرك  حماس مراجع  فكري  لمواقفها، حفلا أن حرك  فل  مسلعد  لمناقش  مع حمراس 
ث ث  مبراد  أساسري  لمر : مشررو  بنراء الدولر  الفاسر يني ، ول روير مفهروم المقاومر  الشرعبي  حلرى 

 ، وترور  اللعامل مع المجلمع الدول .”ويلحماها الشعب الفاس ين مقاوم  يقباها العالم “لصب ، 
ونررروي الرجررروب، إلرررى اسرررلعداد فرررل  إلجرررراء انلمابرررات عامررر ، لمكرررن الفاسررر ينيين مرررن انلمررراب ممثاررريهم 
ب ريق  شفاف  وديمقرا ي ، داعيا ال رف األمر دون أن يسمي  إلى احللزام بالم الب الو ني  واللما  

مرن جهر  أمررس، وصرف الرجروب، الررئيس دونالرد لرامرب، براليب ،  جهات مارجي .عن شرو  لمايها 
 .لاقدسمشددا عاى أن قرار نقل السفار  لن ييير ف  الوتع القانون  والسياس  والدين  واللاريم  
 27/2/2018رأي اليوم، لندن، 

 
 موقعين لالحتالل في البيرة والخليل تجاهإطالق نار  .31

ان النار، مساء اليوم الث ثاء، لجاي نق ل  مراقب  ل حل ل الصرهيون  قررب أ ا  شب: التف  اليربي 
وقال النا   باسم جيش اححل ل: إن مساحين أ اقوا النرار عارى  البير ، والمايل ف  التف  المحلا .

نق   مراقب  عسكري  ف  مسلو ن  "بساقوت" المقام  عنو  عاى أرات  الموا نين، قرب البير  وعثر 
وذكرررر أن قررروات كبيرررر  مرررن الجررريش هرعرررت  فررروارغ رصاصرررات فررر  المكررران دون وقرررو  إصرررابات.عارررى 

 لامن ق  وشرعت ف  عمايات لفليش بحثا  عن المقاومين الذين أ اقوا النار.
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كمررا أ ارر  مقرراومون النررار لجرراي البررر  العسرركر  الصررهيون ، المقررام عاررى مرردمل مدينرر  حاحررول شررمال 
وأعاررن جرريش اححررل ل لعرررز النق رر     سرراع  ملررأمر  مررن الايررل.المايررل، جنرروب التررف  المحلارر ، فرر

 العسكري  إل    الرصا ، دون اإلب غ عن إصابات.
 27/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المقاومة الشعبية لمواجهة القرارات اإلدارية األمريكية بتصعيدتطالب الفصائل  .31

 "يرروم اليتررب الشررعب  والجمرراهير "يني  بالمشررارك  فرر  :  البررت قيرراد  القرروس والفصررائل الفاسرر رام هللا
المقرررر بعررد قررد الجمعرر  فرر  كررل منررا   اللمرراس واحسررلي ان والحررواجز العسرركري ، ودعررت إلررى زيرراد  

كرررذلك  البرررت فررر  بيررران لهرررا كرررل الفاسررر ينيين فررر  مميمرررات الاجررروء  مواقرررع احشرررلباك مرررع اححرررل ل.
عبير عن رفتها لاقررارات األمريكير  الشرريك  مرع اححرل ل. والشلات والجماهير العربي  واإلس مي  لال

مواجهرر  سياسرر  "المقاومرر  الشررعبي  دامررل األراترر  المحلارر  لررر  "لصررعيد"وجررددت اللأكيررد عاررى ترررور  
اللصررعيد العرردوان  اححل لرر  الهادفرر  ل سررلفاد  مررن هررذي األجررواء اللرر  أشرراعلها الوحيررات الملحررد  فرر  

 ."صفق  )دونالد( لرامب أو العصر الل  لهدف للصفي  القتي  الفاس يني  محاول  حسلبا  ما يسمى
 28/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 المجاهدين تنتقد التجاهل في رفع اإلجراءات العقابية عن غزةحركة  .31

 اإلجرراءاتاسليربت حرك  المجاهدين يوم الث ثاء ماو بيان الحكوم  من أ  قرار يقتر  برفرع : قز 
   عن قز  رقم لواجد بعز الوزراء ف  مكالبهم بيز  ومباشر  عماهم منها.العقابي

الكرارث   اإلنسران وحذر عتو المكلب السياس  لاحرك  مرؤمن عزيرز فر  بيران صرحف ، مرن الوترع 
فرررر  قررررز  الررررذ  ينررررذر باحنفجررررار فرررر  اررررل لهرررررب الحكومرررر  الواترررر  مررررن اسررررلحقاقالها لجرررراي الشررررعب 

ل عزيرز إن عردم مباشرر الحكومر  عماهرا فر  محافارات قرز  يعمرل وقا الفاس ين  المحاصر ف  قز .
عاى لولير أجواء المصالح ، ويزيد من حال  الاام الواقع عارى الشرعب الفاسر ين  الرذ  يعريش لحرت 

 و أ  الحصار منذ أكثر من عشر سنوات.
 27/2/2018، فلسطين أون الين

 
 شيء ينالن يكون لد هامن دونو كرية هو قوتها العس "إسرائيل"قوة لنتنياهو: العنصر األساسي  .31

عرز رئيس الحكوم  اإلسرائياي ، بنيامين نلنياهو، مساء اليوم الث ثاء، أمام   ب : محمود مجادل 
كايرر  األمررن القرروم  اإلسرررائيا ، فرر  مكلررب رئرريس الحكومرر  فرر  القرردس، النقررا  الرئيسرري  حررول رؤيلرر  
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 ائشر ، وأ  قرذائف مسررب "، وذلرك فر  لعايقر  عارى  األمني  الل  جراء فيهرا أنر  لرن يقبرل برأ  "قرذائف
 القذائف الل  يلم إ  قها من ق ا  قز  المحاصر.

وأتاف نلنياهو أن  "وفق ا لسياسل  لن نقبل بأ  قرذائف  ائشر ، سرنقوم برالرد الفرور  عارى أ  قذيفر ، 
  ائش  كانت أو مسرب ".

بالنسرب  لهرم أن يفهمروا سياسر  األمرن القروم  وف  بداي  كامل ، قال نلنياهو لامشراركين إنر  مرن المهرم 
 كما يراها هو، ألن  ف  نهاي  الدور  سوف يندمجون ف  مملاف أجهز  األمن اإلسرائياي .

وقال "ف  باد صيير مثل إسرائيل، هناك ش ء مؤكد: يجب أن نحرافا عارى قردر  الردفا  والقردر  عارى 
 الهجوم والرد ، عاى أساس القدر  الدفاعي ".

نلنيرراهو أنرر  "أبسرر  شرر ء، عاررى األقررل فرر  من قلنررا، هررو أن فررر  التررعفاء فرر  البقرراء ليسررت  ولررابع
 عالي ، الذين قادرون عاى البقاء عاى قيد الحيا  هم األقوياء".

وأتاف أن "الشر  األساس  لوجود دول  مثل إسرائيل ف  مكران لردمر فير  أمرم ودول بأكماهرا وبرولير  
تررعيفا، العنصررر األساسرر  الررذ  يحرردد قررو  دولرر  إسرررائيل هررو قولهررا عاليرر ، هررو أن لكررون قويررا ولرريس 

 العسكري ، ولابع "من الوات  أن  من دون ذلك لن يكون لديك ش ء".
 27/2/2018، 48عرب 

 
 في الخليل أسبوعيا   هجوما   30ليبرمان: قواتنا تحبط نحو  .02

ء، أن قرروات الجرريش واألمررن ادعررى أفييرردور ليبرمرران وزيررر الجرريش اإلسرررائيا ، يرروم الث ثررا :لررل أبيررب
جرراء ذلررك مرر ل قيررام ليبرمرران إلررى جانررب رئرريس  هجومررا أسرربوعيا فرر  المايررل. 30إلررى  20لحررب  مررن 

األركرررران قرررراد  آيزنكرررروت وقائررررد المن قرررر  الوسرررر ى "التررررف  اليربيرررر " رونرررر  نومررررا ومنسرررر  األنشرررر   
قرروات األمررن لعمررل بجررد وأشررار ليبرمرران إلررى أن  الحكوميرر  يررؤاف مردمررا  بزيررار  لمسررلو نات المايررل.

حلى يلمكن المسلو نون من اححلفال بعيد البوريم بهدوء. مشيرا إلى أن  م ل األشهر الماتي  كان 
 هناك نشا ات واسع  لمكافح  "اإلرهاب" ف  التف  وماص   ف  المايل.

 27/2/2018القدس، القدس، 

 
ن ا .03  ستغرق أشهرا  وزير الطاقة اإلسرائيلي: نفّضل الحل السياسي مع لبنان وا 

 "لفتيل"وزير ال اق  اإلسرائيا ، يوفال شلاينلس، لحد  أمس إلى اإلع م العبر  عن : يحيى دبو 
ن اسلير  أشرهرا ، بكرل مرا يلعار  بالحردود احقلصرادي  برين الجرانبين. وقرال  الحل السياس  مع لبنان وا 

مكرران لحررل سياسرر ، إذا كرران هنرراك جرردو "احقلصرراد  العبررر :  "كاكايسررت"فرر  حرردي  إلررى موقررع  س وا 



 
 
 
 

 

 13 ص             4569 العدد:             2/28/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

نحن نجهد ف  سبيل لحقي  هذي "، وأتاف: "فنحن نفّتل ذلك، الى جانب أننا سندافع عن مصالحنا
ن اسليرقت عد  أشهر.  بعا  لن يأل  الحل ا ن اليوم، وكذلك ليس ف  اليرد، وأنرا آمرل أن  النليج  وا 

 ."ر لبناننصل الى حل بالوسائل الدباوماسي ، بيننا وبين جارنا الشمال  ر
أكد شلاينلس عاى األمل ف  اللوصل الى حل قريرب مرع لبنران، مشريرا  الرى أن إسررائيل لنرو  مباشرر  و 

آمررل أن "عمايلرر  لاررزيم للعاقرران باللنقيررب عررن الررنف  واليرراز فرر  الملوسرر  مرر ل العررام الحررال ، وقررال 
نقيب واسلمرا  اليراز فر  نلوصل الى لفاهمات دولي  مع الحكوم  الابناني ، لسم  لاجانبين بأنش   ل

 ."مياههما احقلصادي ، ب  نزاعات وم فات
 28/2/2018، ، بيروتاألخبار

 
 بوزنانسكي لمحكمة تأديبيةالقاضية رفض استئناف ألوفيتش وحيفتس وتوصية بتحويل  .00

رفترت المحكمر  المركزير  فر  لرل أبيرب، يروم الث ثراء، اسرلئناف نيرر حيفرلس، المقررب : هاشم حمدان
يس الحكومرر  بنيررامين نلنيرراهو، وكررالم أسررراري، ومالررك شرررك  "بيررزك"، شرراؤول ألرروفيلش، المشررلب  مررن رئرر

 ".4000بهما ف  "الماف 
وبالنليجررر ، يبقرررى حيفرررلس وألررروفيلش رهرررن احعلقرررال حلرررى يررروم األحرررد القرررادم، ليسرررلكم  مرررد  أسررربوعين 

 كم  العايا.ملواصاين ف  المعلقل، وس  لوقعات بأن يسلأنفا عاى القرار إلى المح
وف  سيا  ذ  صا ، أعان ممثرل شركاوس الجمهرور عرن القترا ، إليعيرزر ريفارين، أنر  يوصر  برالجراء 

كررالس، اللرر  لررم لوثيقهررا وهرر  لنسرر  عمايرر  لمديررد اعلقررال فرر   –محاكمرر  لأديبيرر  لاقاترري  بوزنانسررك  
يجرردر عرردم فررل  وبحسررب لوصرري  ريفاررين فالنرر   واح" مررع محقرر  سررا   األورا  الماليرر . –ماررف "بيررزك 

يشررار إلررى أنرر  بعررد نشررر الرسررائل عبررر "والسرراب"، يرروم أمررس األول، بررين  ماررف جنررائ  فرر  القترري .
بوزنانسررك  ومحقرر  سررا   األورا  الماليرر ، أمرجررت القاترري  إلررى ع ارر ، ولررم اسررلدعاؤها إلررى مكلررب 

 يفاين.وعام أن وزير  القتاء، أييايت شاكيد، أعانت دعمها لقرار ر  ممثل شكاوس الجمهور.
 27/2/2018، 48عرب 

 
 ارتفاع نسبة الشكاوى المبررة ضد النيابة العامة اإلسرائيليةتقرير:  .01

أفاد لقرير مفوز الرقاب  عاى النياب  العام  اإلسررائياي ، الرذ  نشرر اليروم الث ثراء، أن : هاشم حمدان
فر  اللقريرر، الرذ  نشرري  وجراء فر  السرن  األميرر . %6نسب  الشكاوس المبرر  تد النياب  قد ارلفعرت برر
شرركوس لامفوترري ، لبررين أن  249أنرر  لررم لقررديم  2017القاترر  الملقاعررد دافيررد روزيررن أنرر  فرر  العررام 

منهرا  %8شركوس، لبرين أن  223قدمت لامفوتي   2016يشار إلى أن  ف  العام  منها مبرر . 14%
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شرركاوس اللرر  كانررت وتررمن ال مبرررر . %6شرركوس، بينهررا  376قرردمت  2015فقرر  مبرررر . وفرر  العررام 
مبرررر  فرر  السررن  األميررر ، لحررد  روزيررن عررن ممرراوف مررن "لوجيرر  شررهود مررن قبررل مرردع  النيابرر  إلررى 
درجرر  لاويرر  شررهادلهم فرر  المحكمرر ". والحرردي  هنررا عررن شررهود اجلمعررت معهررم النيابرر ، قبررل اإلدحء 

 هذي الاقاءات. بالشهاد ، بهدف "اإلنعاش واإلعداد". وبحسب لوصي  المفوز فالن  يجب لوثي  مثل
يشرررار إلرررى أنررر  بحسرررب القرررانون فرررالن مفررروز الرقابررر  عارررى النيابررر  العامررر  يسرررل يع مراقبررر  المسلشرررار 

( ل رقت إلى المسلشار %5شكوس ) 12القتائ  لاحكوم  أيتا. وبحسب اللقرير السنو  فالن هناك 
  لروائ  احلهرام منها لامردعين مرن الشرر  ، رقرم أن قالبير %4لانياب ، و %69القتائ  لاحكوم ، و 

 لقدم من قباها.
مرن مجمرل الشركاوس قردمت مرن قبرل مروا نين ح يمرثاهم  %84وأشار مع ى آمر ف  اللقرير إلى أن 

شركاوس قردمت مرن قبرل سرجناء،  4قدمت من قبل موا نين يمثاهم محرامون، و %13محامون، مقابل 
منهررا  %25ا رفررز ق عيررا، بينمرر %46شرركاوس قرردمت مررن قبررل جمعيررات ومنامررات، رفررز منهررا  6و

 بشكل موتوع .
 27/2/2018، 48عرب 

 
 العام الماضي خالل ألف يهودي إلى فلسطين المحتلة 29تقرير: استجالب  .01

ذكرت مع يات إسرائياي  أن قالبي  اليهود المسرلجابين ل سرلي ان فر  األراتر  الفاسر يني  : الناصر 
موا ليهرررا مرررن دوللررر  روسررريا أ 29المحلاررر  مررر ل العرررام الماتررر ، ويقرررارب عرررددهم اإلجمرررال   لف رررا، قررردي

 وأوكرانيا.
وقرال لقريرر صررادر عرن وزار  "الهجررر  واحسرليعاب" اإلسررائياي ، يرروم الث ثراء، "إن روسرريا بررزت مرر ل 

يهوديرا قادروهرا قاصردين إسررائيل، لايهرا  7,224كأكبر مزّود لامسلو نين الجديردر بواقرع  2017عام 
 يهوديا"، عاى حد قولها. 7,182هجر   أوكرانيا الل  شهدت العام المات 

مسلو نا جديردا إلرى األراتر   988ألف ا و 28وسّجل العام المات  اسلج ب السا ات اإلسرائياي  لر 
 ف  المائ  منهم. 50.4الفاس يني  المحلا ، شّكل يهود روسيا وأوكرانيا نسب  

ود مررن أوكرانيررا وروسرريا، إلررى األزمرر  ورّد اللقريررر اإلسرررائيا  سرربب الزيرراد  فرر  نسررب  المسررلجابين اليهرر
 .2014احقلصادي  ف  البادين، والالان ماتلا نزاعا بينهما ف  عام 

وأتررراف اللقريرررر، أن فرنسرررا احلارررت ثالررر  أكبرررر مصررردر لامسرررلجابين اليهرررودر حيررر  وصرررل عرررددهم لرررر 
ا، لايها الوحيات الملحد  بواقع ث ث  آحف يهود . 4224  قادم 
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اححل ل، لسلمدم العديد مرن الوسرائل واإلقرراءاتر قالبيلهرا اقلصرادي ، بهردف يشار إلى أن سا ات 
لشجيع اليهود ف  مملاف دول العالم عاى احسلي ان ف  األرات  الفاس يني  المحلا ، للييير الواقع 

 .الديميراف  فيها ولهويدها
 27/2/2018قدس برس، 

 
 قدسالبجديد في البلدة القديمة  استيطانيترخيص مشروع  .01

كشفت صحيف  هآرلس العبري ، يروم الث ثراء، عرن حصرول جمعير  "إلعراد" احسرلي اني  عارى لررمي  
وبحسرررب الصرررحيف ، فرررالن المشررررو  الجديرررد  لمشررررو  اسرررلي ان  سياسررر  فررر  من قررر  القررردس القديمررر .

 المسمى "أومييا" سينتم لساسا  مشاريع اسلي اني  لشرف عايها الجمعي  اليمينير  فر  منرا   سراوان
فر  منلرزي أرمرون مربعرا ملررا  784وال ور وجبل الزيلرون. مشرير   إلرى أن المشررو  سريقام عارى مسراح  

ولقرول الصرحيف  برأن الجمعير  حصرات عارى الرمصر  منرذ شرهرين  هنلسيف إلى قاب  ح  أبرو  رور.
 دون أن لقدم م   بناء واتح  ل ، مشير   إلى أن  سيلم لنفيذي عاى األرز قريبا.

 27/2/2018، سالقد، القدس
 

 من أموال البطريركية اتدوالر الاالحتالل احتجز ماليين : األرثوذكسبطريركية الروم  .01
أكدت مصادر فاس يني  شرو  سا ات اححل ل بلحصيل الترائب الملراكمر  عارى أمر ك الكنرائس، 
حيرررر  احلجررررزت مررررؤمرا أرصررررد  بعشرررررات م يررررين الرررردوحرات لحررررين لسرررروي  هررررذي المؤسسررررات أمورهررررا 

 تريبي .ال
وف  لصري  ما  بالجزير  نت، قال النرا   باسرم ب ريركير  الرروم األرثروذكس األب عيسرى مصرا  
إن اححرل ل احلجررز ث ثرين مايررون شريكل )نحررو سرربع  م يرين دوحر( مررن أمروال الب ريركيرر ، و الررت 

مايرررون  52مايرررون شررريكل لب ريركيررر  ال لرررين )نحرررو  177أذرعررر  حسرررابات بنكيررر  بقيمررر  إجماليررر  لبارررغ 
ووف  مصا ، فالن األموال المحلجز  لعود لمجموعر  مرن الفنراد  والعقرارات اللابعر  لب ريركير   دوحر(.

 ال لين، ومن بينها الحسابات البنكي  لفند  نولردام الذ  يبعد مئات األملار فق  عن كنيس  القيام .
ت اححرل ل احلجرزت مبارغ سربع  وأفاد القس العميد حسام نعوم من الم رانير  األنجايكانير  برأن سرا ا

م يررين شرريكل مررن الحسرراب البنكرر  لام رانيرر  )نحررو مايررون  دوحر( وأنهررم اسررلاموا مررؤمرا ورقرر  رسررمي  
 من البنك اإلسرائيا  لفيد بأن الحجز لم نهاي  يناير/كانون الثان  الفائت.

 27/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 يرموكبمخيم ال فلسطينيا   يعدم الجئا  " داعش" .01
قالت مصادر محاي  ف  مميم اليرموك ل جئين الفاس ينيين جنوب العاصم  السروري  دمشر  : دمش 

 إن لنايم داعش أعدم حجئ ا فاس يني ا الث ثراء بلهمر  اللمرابر مرع هيئر  لحريرر الشرام )جبهر  النصرر (.
البردو  اهررر  وأوترحت صررفح  "ممريم اليرمرروك أوف حيرن" أن اللنارريم اإلرهراب  أعرردم الشراب موسررى

 اليوم أمام مسجد فاس ين بلهم  اللمابر مع الهيئ  المذكور .
 27/2/2018، فلسطين أون الين

 
 511 إلى: ارتفاع أعداد األسرى المحكومين بالمؤبد فلسطينمركز أسرى  .01

أكررد مركررز أسرررس فاسرر ين لادراسررات بررأن أعررداد األسرررس الفاسرر ينيين المحكررومين بالمؤبرردات فرر  : قررز 
( أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم اححل ل حكرم جديرد 511حل ل ارلفعت للصل إلى )سجون اح

 محمد سام  العز .، سير محمد سام  العز األبالمؤبد بح  
 27/2/2018، فلسطين أون الين

 
 فو أوقافها اإلسالميةكنائس القدس هم مستهد   بمقدراتالمطران حنا: الطامعون  .01

الم ررران ع ررا هللا حنررا رئرريس أسرراقف  سبسرر ي  لاررروم األرثرروذكس فرر   أكررد  وديررع عررواود : -الناصررر  
الررررديار المقدسرررر ، أن هنالررررك مررررؤامر  مبيثرررر  قيررررر مسرررربوق  لسررررلهدف الحتررررور المسرررريح  فرررر  القرررردس 

جراء ذلرك مر ل اسرلقبال حنرا وفردا مرن أبنراء الرعير  األرثوذكسري   المحلا ، داعيا لادفا  عن  موحدين.
  كنيسر  القيامر  ومرن ثرم فر  كالدرائير  مرار يعقروب، حير  وترعهم فر  ف  محافا  بيت لحم ف  باح

المسررريحي . وقرررال إن  والمؤسسررراتوقررراف األصرررور  مرررا يحرررد  فررر  مدينررر  القررردس مرررن اسرررلهداف ي رررال 
العررررالم بأسررررري بأننررررا نرررررفز السياسررررات  إلررررىإنمررررا هرررر  رسررررال  نوجههررررا "إقرررر   أبررررواب كنيسرررر  القيامرررر  

ننرراالمقدسرر ، اححل ليرر  اللرر  لسررلهدف مرردينلنا  نرررفز الترريو ات واحبلررزازات اللرر  لمررارس عاررى  وا 
كمررا أننررا نرررفز أيتررا السياسررات اححل ليرر  اللرر  لسررلهدف ". ولررابع "مؤسسررالنا ومرجعيالنررا الروحيرر 
، معلبرا أن الذين يسعون لفرز الترائب عاى الكنائس هم ذالهرم الرذين "مدين  القدس بكاف  مكونالها

لنرا ويسرعون للهمريش حترورنا المسريح  العرير  فر  هرذي المدينر  المقدسر ، وهرم يسرقون أوقافنا وعقارا
ذالهررم الررذين يسررلهدفون المقدسررات واألوقرراف اإلسرر مي ، ولررذلك فررالن رسرراللنا اليرروم مررن رحرراب مدينرر  

 . "احسلهداف ي النا جميعا كفاس ينيين أنالقدس ه  
القرردس، كمرا أننررا  إلرىاألمريكرر  بنقرل السررفار  رسرراللنا اليروم هرر  أننرا نرررفز القررار "ومار  لالأكيرد أن 

نرفز احنحياز األمريك  واليرب  إلسرائيل وهؤحء يلحماون قس ا كبيرا من مسؤولي  مرا حرل بنرا مرن 
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نكبات ونكسات وانلهاكات م ير  لحقو  اإلنسان. نحن مع شعبنا الفاس ين  ف  نتال  وكفاحر  مرن 
اسرررلهداف  أناسرررلهداف لكرررل الشرررعب الفاسررر ين ، كمرررا أجرررل الحريررر ، وان اسرررلهدافنا كمسررريحيين هرررو 
 . "المسامين هو اسلهداف لكل الشعب الفاس ين 

 28/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 عملية عراد في النقب إلى الضفة منفذاالحتالل يبعد والدة  .12
ن قريرر  عامررا( مرر 53احثنررين، عاررى إبعرراد معررزوز  أبررو جررود  ) بررومأقرردمت الشررر   اإلسرررائياي ، : النقررب

 كسيف  ف  النقب إلى التف  اليربي  بحج  أنها مقيم  بشكل قير قانون .
وبحسب صحيف  هآرلس يوم الث ثراء، فرالن أبرو جرود  وهر  والرد  منفرذ عماير  مدينر  عرراد اللر  وقعرت 
فررر  شرررهر نررروفمبر/ لشررررين ثررران  الماتررر  وأدت لمقلرررل جنرررد ، لرررم نقاهرررا إلرررى حررراجز عسررركر  قررررب 

 ومن  لم السما  لها بالدمول لامدين  الفاس يني  مع قرار إبعادها. الااهري  ف  المايل
 27/2/2018، القدس ،القدس

 
رمركز الميزان  .13  من تدهور أوضاع غزة بسبب الحصار واالنقسام يحذّ 

قز : حذر مركز حقوق  فاس ين  من ميب  لجاهرل اللردهور الملسرار  لاوترا  اإلنسراني  فر  ق را  
عامررا ، وعرردم القرردر  عاررى لجرراوز احنقسررام  11القررائم منررذ  "اإلسرررائيا "حصررار قررز ، فرر  اررل اسررلمرار ال

وقررال مركررز الميررزان لحقررو  اإلنسرران فرر  بيرران، إن األوتررا  اإلنسرراني  لواصررل  الفاسرر ين  الررداما .
لررردهورها الملسرررار ، مرررا ألقرررى با لررر  عارررى مسرررلوس المررردمات األساسررري ، وفررراقم مرررن مشرررك ت الفقرررر 

 والبيئ ، ما يهدد أوج  الحيا  كاف . والب ال ، والصح 
ودعا المجلمع الدول  إلى الوقوف أمام مسؤوليال ، واللدمل لوتع حد لامأسا  اإلنساني  اللر  يعانيهرا 
الق ا ، والناجم  بشكل رئيس  عن الحصار المفرروز عارى قرز  لاعرام الحراد  عشرر عارى اللروال ، 

الجسررررريم  والمنامررررر  اللررررر   اولرررررت المنشرررررآت  "سررررررائياي اإل"وا ثرررررار العميقررررر  والملراكمررررر  ل نلهاكرررررات 
وأشار مركز الميزان إلى أن اسلمرار احنقسام الداما   احقلصادي  واللجاري  والمساكن والبني  اللحلي .

وعدم لجاوزي يسهم أيتا  ف  لعمير  األزمرات اللر  يعانيهرا السركان المردنيون فر  ق را  قرز . وأكرد أن 
و  اإلنسرررران والقرررانون الرررردول  اإلنسررران ، وقيرررراب أ  دور فاعرررل لوقررررف اسرررلمرار لسرررييس قتررررايا حقررر

احنلهاكات ورفع الحصار عن قز ، وعدم لعب دور تاق  إللمرام المصرالح  انعكسرت آثراري السرابي  
 بشكل أكثر وتوحا  عاى المدنيين وأوج  حيالهم كاف .

 28/2/2018، الشارقة، الخليج
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 يوسف بنابلس واندالع مواجهات يقتحمون قبر اليهود مئات المستوطنين .10
مواجهات عنيف  مع قوات اححل ل بمدين  نراباس شرمال الترف  ، فجر اليوم األربعاء، اندلعت: ناباس

 اليربي  المحلا ، م ل اقلحام مئات المسلو نين قبر يوسف بحج  أداء  قوسهم الديني  اللامودي .
مررت المن قرر  الشرررقي  بأعررداد كبيررر  مررن الجيبررات وأفرراد شررهود عيرران لمراسررانا، أن قرروات اححررل ل اقلح

العسكري  وناق ت الجنود قبل منلصف الايل، كما لوقرل عشررات الجنرود المشرا  مرن جبرل جرزيم عبرر 
 ح  التاحي  حلى شار  القدس.

وأكررد الشررهود أن مواجهررات عنيفرر  انرردلعت فرر  شررار  عمرران وشررار  القرردس املرردت حلررى مرردمل ممرريم 
جنود اححل ل الرصا  وقنابل الصوت والياز المسيل لاردمو ، مرا أدس لوقرو  ب   ، أ ا  م لها 
 حاحت املنا  بالياز.

 28/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بنابلس فلسطيني الشرطة اإلسرائيلية تطلق النار على شاب .11
إلسرررائياي  أصرريب شرراب، بعررد اهررر يرروم الث ثرراء، بجرررو  بعررد قيررام أفررراد مررن الشررر   ا -معررا -نرراباس

وقررال أحمررد احزعررر سررائ  إسررعاف قررب ن، لررر معررا إن الشرراب سررائد  بررال    النررار عايرر  جنرروب نرراباس.
عامررا( وصررل إلررى مركررز قررب ن ال برر  مصررابا برصاصرر  فرر  الاهررر، بعررد إ رر    30رز  دراقمرر  )

لشرراب وأترراف احزعررر أنرر  ونقرر  عررن شررهود عيرران، فررالن ا النررار عايرر  مررن قبررل الشررر   اإلسرررائياي .
 اردل  الشر   اإلسرائياي  بعد أن رفز اللوقف بالقرب من قري  الابن الشرقي  ولرم نقار  بعرد إصرابل  

 برصاص  أسفل الاهر إلى مسلشفى رفيديا الحكوم  ووصفت إصابل  بالملوس  .
 27/2/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 الغوطة : "جيش التحرير" يزج بعناصره الالجئين بمعركة"مجموعة العمل" .11

الهرررم ناشررر ون وعررردد مرررن ذو  المجنررردين الفاسررر ينيين فررر  جررريش اللحريرررر الفاسررر ين  قيررراد  : دمشررر 
 الجيش بالجبار أبنائهم عاى القلال إلى جانب قوات الناام السور  ف  اليو   الشرقي  بريف دمش .

اد  جريش وحسب مجموع  العمل من أجل فاس يني  سوري ، فالن عدد ا من الرسائل وصالها لحّمرل قير
اللحرير الفاس ين  وعاى رأسهم رئيس أركان  " رار  المترراء" مسرؤولي  حيرا  أبنرائهم حير  يرزّ  بهرم 
رسرالهم بعيردا  عرن المميمرات الفاسر يني   ف  الصرا  الدائر ف  سوري  وفر  معركر  ليسرت معرركلهم، وا 

 وحمايلها.
 27/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 
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 زراعية في نابلس ولون على أراض  يستيهود مستوطنون  .11
أقدم مسرلو نون يهرود عارى نصرب سريا  حديرد  فر  محري  مسراحات مرن األراتر  الزراعير  : ناباس

وأوتررر   اعرررت زيررراد ر نائرررب رئررريس مجارررس قررررو   الفاسررر يني  ببارررد  "مادمرررا" جنررروب مدينررر  نررراباس.
عارررى لسرررييك مسررراح  مرررن  "مادمرررا"، أن مجموعررر  مرررن مسرررلو ن  "يلسرررهار" أقررردموا فررر  األيرررام األميرررر ،

 أراٍز فاس يني  ف  من ق  "القعدات" جنوب  الباد ، لاسي ر  عايها وتمها إلى أرات  المسلو ن .
وبررّين زيرراد  فرر  حرردي  لررر "قرردس برررس" يرروم الث ثرراء، أن المسررلو نين كررانوا قررد نفررذوا مررؤمر ا جمارر  مررن 

   وصوح  إلى أرات  الموا نين.احعلداءات عاى مملاكات المزارعينر كان آمرها ش   ر  لرابي
وصّر  بأن اعلداءات المسلو نين للم بحماي  من جيش اححل ل، ولسلهدف السي ر  عاى مزيرد مرن 
األراتررر  لترررمها لصرررال  المسرررلو ن  اإلسررررائياي  )فررر  اإلشرررار  إلرررى يلسرررهار(، عبرررر قترررم مسررراحات 

من قروات اححرل ل اللر  رافقرلهم جديد  من أرات  الباد ، وشروعهم بلسييجها ف  ال حراس  مشدد  
 للوفير الحماي  لهم.

 28/2/2018، قدس برس
 

 النيابية تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني المستقبللبنان: كتلة  .11
جددت كلا  المسلقبل النيابي  ف  لبنان لتامنها الكامل والقو  مع الشعب الفاس ين  : بيروت

بر  قانون الترائب اإلسرائيا  الذ  يتي  عاى األماكن وال وائف المسيحي  ف  القدس المحلا ، معل
 المسيحي  الديني ، يهدف إلى لهويدها واحسلي ء عايها كم و  قير مسبوق  بلاريد الكنيس .

وحّيت الكلا  م ل اجلما  لها اليوم الث ثاء، لمرد المسؤولين عن كنيس  القيام  ف  القدس عاى 
بحقها والهادف  إلى لصفي  الوجود المسيح  ف  المدين  المقدس  فت   اإلجراءات القمعي  اإلسرائياي  

من إجراءات لعسفي  بح  الفاس ينيين المسيحيين والمسامين من  اإلسرائيا عما يقوم ب  اححل ل 
 أجل اقل عهم و ردهم من مدين  القدس.

هم لادفا  عن الوجود وأعربت عن لتامنها الكامل مع أهل القدس عاصم  فاس ين األبدي  ف  نتال
المسيح  فيها باعلباري ركنا أساسا ف  هويلها المقدس  وف  هوي  الشعب الفاس ين  وكفاح  لمنع 

وأكدت الكلا  أن كنيس  القيام  والمسجد األقصى يبقيان رمزين من رموز اإليمان ف   لهويد القدس.
 العالم الداعيين لاس م والمحب  واللسام  والجمع والل ق .

واسلنكرت الكلا  وأدانت ما يقوم ب  اححل ل اإلسرائيا  من أجل مصادر  هذي األماكن المقدس ، كما 
 رفت  والعمل إلفشال . إلىيصادر فاس ين، داعي  كل أحرار العالم 

 27/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 : تهويد القدس لن يمرتوينيالوزير  .11
زير نقوح لوين  ف  لصري  أن  "بعد حجز سا ات العدو اإلسرائيا  عاى أموال اعلبر الو  بيروت:

ال ائف  األرثوذكسي  ف  القدس، بات مم   إسرائيل واتحا ما لم للمكن من أمذي بالمراوق  والمكر 
 من ب ريرك القدس، وها قد أمذت الكثير، لود اليوم أمذ ما لبقى بالقو ".

لقم  سائي  يمكنها متعها  وأنها ائف  أرثوذكسي  ح حول لها وح قو   هذي أنولابع: "لقدر إسرائيل 
وابل عها. من هنا ندعو جميع الدول العربي  واإلس مي  كذلك دول احلحاد الروس  والفاليكان 

اححلجا  ومقا ع  إسرائيل  إلىادونيا وجميع الشعوب الحر  سواليونان وباياريا ورومانيا وصربيا وما
الدول ب ر  القتي  ف  مجاس األمن، ألن ما يجر  اليوم ف  القدس اعلداء عاى اللاريد  وان للقدم

اإلنسان  وهذي المدين  ه  مهد المسي  وقبا  المسيحيين ف  كنيس  القيام  وه  مهدد . نرفع 
 لهويد القدس لن يمر". الصوت ونقول:

 27/2/2018، بيروت، الوكالة الوطنية لإلعالم
 

 ي القدس وعملية السالمالمواقف العربية واألوروبية في موضوع   قتطابيؤكد  شكري .11
الشر  "قال وزير المارجي  المصر  سام  شكر ، ف  لصريحات لر: عبد هللا مص فى-بروكسل
، إن أهم ما مر  ب  احجلما  المشلرك بين الوزراء العرب واألوروبيين، هو إعاد  لأكيد "األوس 

لعا  بأهمي  مواصا  جهود لحقي  الس م وف  اإل ار الملف  عاي  اللواف  بين الجانبين، فيما ي
دوليا، لالعامل مع القتايا المملاف  المرلب   باللسوي  النهائي ، واسلمرار العمل المشلرك، واللواصل 

باعلبارها شريكا ح قنى عن ، حسلعاد  مسير  الس م وفقا  -ي  مريكمع الوحيات الملحد  األ
 ولي  ومقررات الشرعي  الدولي .لامرجعيات الد

وأاهرت لصريحات أدلى بها وزراء آمرون من دول عربي  وأوروبي ، عاى هامش احجلما  المشلرك 
الذ  اسلتافل  بروكسل، لابح  ف  مسلقبل عماي  الس م، أن هناك ل ابقا ف  المواقف ووجهات 

ادل الجبير، الذ  لحد  ف  ملام النار بين الجانبين. وهذا ما أكدي وزير المارجي  السعود  ع
احجلما  أمام الصحافيين، حين قال إن احجلما  شكل فرص  لشر  الموقف العرب  لوزراء مارجي  
اللكلل األوروب ، وكان اجلماعا مثمرا وبناء. وأوت  الجبير أن الموقف األوروب  يل اب  مع 

حياء عماي  الس  م، وكذلك فيما يلعا  بمساعد  وكال  الموقف العرب  لماما، ف  موتوع  القدس وا 
لقد شرحنا "، وموتوعات أمرس. وأتاف الوزير السعود : "األونروا"قو  ال جئين الفاس ينيين 

لهم موقف الدول العربي ، واسلمعنا إلى موقفهم، ولبادلنا ا راء حيال دفع عماي  الس م إلى األمام، 
 ."وسوف نسلمر ف  هذي الجهود
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، إن "الشر  األوس "وزير المارجي  األردن ، أيمن الصفد ، ردا عاى سؤال لر ومن جانب ، قال
الموقف العرب  من موتو  القدس معروف. فالقدس الشرقي  عاصم  لدول  فاس ين، وه  أراز 
محلا  ويجب أن يحسم وتعها عبر مفاوتات مباشر ، وعاى أساس قرارات الشرعي  الدولي . 

حد  ف  القدس، وقد رأيلم جميعا ماذا حد  لكنيس  القيام  الل  وأتاف: نحن قاقون بسبب ما ي
 أقاقت ألول مر  منذ ألف عام.

 28/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "التعاون اإلسالمي": خطوة الضرائب تضييق ممنهج على كنائس القدس .11
اي  بشأن عزمها أدانت منام  اللعاون اإلس م  ما أعانل  سا ات اححل ل اإلسرائي: القدس المحلا 

فرز ترائب عاى الكنائس ف  مدين  القدس المحلا ، وعدلها م و  تمن مساع  اححل ل 
 لالتيي  الممنهك عاى كنائس المدين  المقدس .

وقال األمان  العام  لامنام ، ف  بيان، إنها "لدين" هذي الم و ، "مؤكد  رفتها لمثل هذي اإلجراءات 
ححل ل المسلمر  للييير الوتع اللاريم  القائم لاماكن المقدس  الل  لأل  ف  إ ار محاوحت ا

 المسيحي  واإلس مي ، واللتيي  الممنهك عاى وجودها".
وعبرت المنام  عن "لتامنها مع الكنائس المسيحي  ف  القدس المحلا "، محذر  من "م ور  هذي 

 لاقانون الدول  واحلفاقيات الدولي ". قير المسبوق  الل  لشكل انلهاكا صارما اإلسرائياي اإلجراءات 
 27/2/2018، فلسطين أون الين

 
 ماليزيا: نقل السفارة األمريكية للقدس يعرقل جهود السالم .12

أكدت ماليزيا أمس أن إع ن الوحيات الملحد  األمريكي  عن نقل سفارلها من لل  قنا: -كواحلمبور 
عرقل الجهود الرامي  لوتع حل شامل ومسلدام أبيب إلى القدس، منلصف شهر مايو المقبل، سي

لاصرا  الفاس ين  اإلسرائيا . وأعربت وزار  المارجي  الماليزي ، ف  بيان لها أمس أوردل  وكال  
، عن قاقها إزاء إع ن واشن ن نقل سفارلها إلى القدس، مؤكد  أن ماليزيا "برناما"األنباء الرسمي  

الدول  ف  البح  عن سبل حل منصف ومسلدام لاصرا  سلواصل بذل الجهود مع المجلمع 
 اإلسرائيا  الفاس ين .

 28/2/2018، الراية، الدوحة
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 لمجلس أمنائها في القاهرة 11مؤسسة ياسر عرفات تعقد االجتماع الـ .13
"األيام": عقدت مؤسس  ياسر عرفات، أمس، احجلما  الحاد  عشر لمجاس أمنائها، ف  -رام هللا 

دول العربي  بالعاصم  المصري  القاهر ، بحتور قالبي  أعتاء المجاس، الذ  يتم مقر جامع  ال
 أكثر من مئ  شمصي  عربي  وفاس يني  بارز .

وافلل  احجلما ، رئيس مجاس أمناء المؤسس ، األمين العام األسب  لجامع  الدول العربي  عمرو 
تي  الفاس يني ، وأكد أن   الما هناك موسى، وقال: ح يص  أن يلسرب اليأس إلى قاوبنا بشأن الق

 صمود، فهناك حقو  يدافع عنها شعوبها.
وأتاف: ما زال هناك أمل وجميع الفاس ينيين صامدون، وركز عاى ترور  اللوصل إلى إ ار 
لاعمل الجماع  ف  إ ار العمل المدن ، مشددا عاى أن لييرات العالم السريع ، يجب أح لؤثر عاى 

 ب .مسار العمل العر 
من جهل ، قال األمين العام لجامع  الدول العربي ، أحمد أبو اليي ، إن الجامع  العربي  لتم صولها 
إلى صوت الرئيس محمود عباس، ف  م الب  المجلمع الدول  باللفكير ف  آلي  دولي  ملعدد  

ر ، لنبث  عن األ راف لرعاي  عماي  الس م، لتم جميع القوس الدولي  واإلقايمي  الفاعا  والمؤث
مؤلمر دول  يعقد منلصف العام الجار ، ويالزم األسس المرجعي  لعماي  الس م بين فاس ين 

سرائيل، ويتع إ ارا  زمنيا  محددا  لمفاوتات الحل النهائ .  وا 
وأتاف أبو اليي ، ف  كامل  الل  ألقاها نياب  عن  األمين العام المساعد لاجامع  لاشؤون السياسي  

سام زك ، م ل الجاس  احفللاحي  حجلما  مجاس األمناء: إن القتي  لمر بواحد  من السفير ح
المنع فات الصعب  واللاريمي ، عاينا عربا وفاس ينيين، شعوبا وقيادات، نمبا ومثقفين، أن نكون 
عاى قدر هذي المسؤولي  الل  لفرتها عاينا الاحا ، وأن لأل  اسلجابلنا ف  مسلوس اللحد  الذ  

 واجهنا.ي
وبعد انلهاء الجاس  احفللاحي ، قدم رئيس مجاس إدار  المؤسس  ناصر القدو ، عرتا للقرير 

 .2017المؤسس  السنو ، الذ  يلتمن لفاصيل عماها وفروعها وملحفها م ل العام 
ولمال احجلما  عرز فيام وثائق  عن مواقف وب وحت الرئيس الرمز ومفجر الثور  ياسر عرفات، 

نجازات المؤسس  م ل السنوات الماتي .ومدس   اللزام  وحرص  عاى الوحد  الو ني ، وا 
 27/2/2018، األيام، رام هللا
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 نظم يوما  طبيا  مجانيا  أللف مريض في غزةي الكويتي صندوق التنمية .10
نام مجمع الف   ال ب  اللمصص  المير ، اللابع لجمعي  الف   الميري  ف  ق ا  قز  أمس، 

 بيا مجانيا لم في  لوزيع األدوي  المجاني  وحايب لا فال لارتع بدعم من الصندو  العرب   يوما
لإلنماء احقلصاد  واحجلماع  ف  الكويت لزامنا مع اححلفاحت الو ني  الكويلي  بمناسب  بالذكرس 

بلهاجا وعرفانا السابع  والممسين لاعيد الو ن  الكويل  والذكرس السابع  والعشرين لالحرير وذلك ا
 بوقوفها إلى جانب ق ا  قز  م ل الاروف الل  يمر بها جراء الحصار.

 26/2/2018السياسة، الكويت، 
 

 االتحاد األوروبي يجري مشاورات لالعتراف بدولة فلسطيني: سفير فلسطين .11
ورات : كشف سفير فاس ين لدس احلحاد األوروب  عبد الرحيم الفرا، عن مشا"القدس العرب "قز  ر 

بين عدد من دول احلحاد األوروب  ل علراف بدول  فاس يني  بشكل جماع  أو فرد . وقال الفرا 
ازداد دامل أروق  احلحاد "لإلذاع  الفاس يني  الرسمي ، إن اللوج  ل علراف بدول  فاس يني  

 ."بانلهاك القانون الدول  والشرعي  الدولي  إسرائيلاألوروب  مع اسلمرار 
أن اجلما  وزراء مارجي  احلحاد األوروب  مع الاجن  الوزاري  العربي   إلىالسفير الفاس ين   وأشار

 ."حل الدوللين إنقاذ"لملابع  ماف القدس ف  بروكسل أمس، أكد عاى ترور  
 28/2/2018، لندن، القدس العربي

 
 ملجنة المتابعة العربية تطلب وساطة أوروبية مع واشنطن قبل طرح خطتها للسال .11

كشفت مصادر دباوماسي  عربي  واسع  اح    بعز لفاصيل ما دار ف  : ميشال أبو نجم -باريس
الاقاء الذ  جمع يوم احثنين المات  ف  بروكسل، وزراء لجن  الملابع  العربي  واألمين العام 

الماف  لاجامع  العربي  بنارائهم األوروبيين ف  حتور ممثا  الشؤون المارجي  األوروبي ، لبح 
اإلسرائيا ، و اب مساعد  احلحاد األوروب ، واللرويك لارؤي  العربي  لاحل ف  مواجه   –الفاس ين  

ي  وما قامت ب  حلى اليوم من اعلراف بالقدس عاصم  إلسرائيل وقرار نقل مريكما لعرت  اإلدار  األ
لرباعي  وف  ما يريدي ال رف وللبنى الاجن  لوسيع الاجن  ا سفارلها إليها ف  مايو )أيار( القادم.

 الفاس ين ، وهو ما ح يرفت  الوزراء األوروبيون.
يلعين عاي  "بيد أن أهمي  لقاء بروكسل األمير، أن  حمل رسال  إلى ال رف األوروب  مفادها أن  

ي  عن م لها لاس م ف  الشر  األوس ، ألن ما لسرب من هذي مريكاللحرك قبل أن لعان اإلدار  األ
. ولذا، فالن الوفد العرب  "  يبين بوتو  أن ال رف الفاس ين  لن يقباها بأ  شكل من األشكالالم 
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  ان  قا  من اعلبار أن  إذا كشفت مريكمع الجانب األ "العمل الفور "شدد عاى الحاج  إلى 
 واشن ن عن م لها، فالن  سيكون من الصعب عايها ححقا  اللراجع عنها أو لعديل بعز بنودها.

ُيعقد  "مؤلمر دول "فيد معاومات المصادر المشار إليها أن واشن ن لنو  عرز م لها ف  إ ار ل
ف  إحدس العواصم العربي  )األرج  مصر بحتور إسرائيل(. واسلنادا  إلى الم   المذكور ، يمكن 
 لواشن ن وعواصم أمرس أن لعلرف بدول  فاس ين، كما ح لسلبعد أن لقبل القدس الشرقي  عاصم 

 ."وحي  دولي "لها شر  أن لكون القدس القديم  لحت 
قرينب ت لن  عاى بقائهم حي  هم مع لقديم  -أما بمصو  ماف ال جئين، فالن م   كوشنير 

لعويتات لهم. لكن ذلك يعن  لما  الفاس ينيين عن ح  العود . وال فت ف  الم   أنها لن  
نزوع  الس   وليس عاى حدود الرابع من يونيو وم "محدود  السياد "عاى قيام دول  فاس يني  

، بحي  سيبقى قور األردن لحت السي ر  اإلسرائياي ، كما أن المسلو نات الكبرس 1967)حزيران( 
 سلبقى مكانها مقابل نقل بعز المسلو نات الصيير .

عيد  والمشكا  الل  لم لن  الم   عاى لصور حل لها )حلى لاريم ( للمثل ف  المسلو نات الب
عن حدود التف  الفاصا  عن إسرائيل، وحول كيفي  لوفير الحماي  األمني  لها. ف  المقابل، سلع ى 

داري  إتافي  ف  المن قلين   40، كما أن واشن ن لم   لجمع Bو Aالسا   ص حيات أمني  وا 
نما لامساعد  عاى بناء الدول  والمؤسسات الفاس ين"مايار دوحر  ذا كان "ي ليس لشراء قبولها وا  . وا 

بالجانب  -حسب الم  -أمن التف  المارج  سيبقى ف  أيد  إسرائيل، فالن أمن قز  سينا  
المصر . وهكذا، فالن الم م  الكبرس لم   واشن ن للبنى إلى حد بعيد الرؤي  اإلسرائياي  ولبلعد 

دولي  الل  لفسرها الملعارف عايها لاحل الدائم والشامل والعادل ووف  القرارات ال "المحددات"عن 
 واشن ن عاى هواها.

 28/2/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 يؤكدان التزامهما بخدمة الالجئين الفلسطينيين األوروبي واألونروااالتحاد  .11

أعان احلحاد األوروب  ووكال  األمم الملحد  إلقاث  ولشييل ال جئين الفاس ينيين "أونروا" : رام هللا
يجريان "حوارا اسلراليجيا" حول سبل المت  قدما ف  شراكلهما ولأكيد اللزامهما اليوم الث ثاء أنهما 

 بمدم  ال جئين الفاس ينيين.
وذكر بيان مشلرك أن الحوار بين احلحاد األوروب  وأونروا "يجر  ف  توء األزم  المالي  الحالي  

  حات فيها".الل  لواج  الوكال  والحاج  إلى لوسيع قاعد  مانحيها ومواصا  اإلص
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وجاء ف  البيان أن  "ح يزال احلحاد األوروب  واألونروا مالزمين بحماي  حقو  حجئ  فاس ين 
ومواصا  لقديم المدمات األساسي  ألكثر من ممس  م يين حجئ من فاس ين ف  األردن وسوريا 

 ولبنان وقز  والتف  اليربي ، بما ف  ذلك القدس الشرقي ".
 27/2/2018، القدس، القدس

 
 حال فوزه باالنتخاباتفي  "إسرائيلـ"باالعتراف بالقدس عاصمة ل عد  حزب كندي ي   .11

أعان حزب المحافاين الكند  المعارز، عزم  احعلراف بالقدس عاصم  إلسرائيل ف  حال فوزي 
 ، وفقا لما جاء ف  بيان نشري الحزب عاى موقع  ف  اإلنلرنت.2019ف  انلمابات عام 
بيان : أن "حزب المحافاين الكند  بقياد  أندرو شاير سيعلرف بالقدس عاصم   وأكد الحزب ف 

واعلبر البيان أيتا أن "إسرائيل واحد  من أهم حافاء  ".2019إلسرائيل عندما يشكل الحكوم  ف  عام 
كندا"، ويزعم الحزب أن إسرائيل "مثاها مثل الدول األمرس ذات السياد ، يح  لها لحديد مكان 

 " ملجاه  أن المدين  محلا ، وأن المجلمع الدول  ح يعلرف بشرعي  هذا اححل ل.عاصملها
 27/2/2018، األيام، رام هللا

 
 إضافيةمليون دوالر  3.5الحكومة اليابانية تدعم مدينة أريحا الصناعية الزراعية بـ .11

الصناعي   أريحاني  دعم مد إتاف قررت الحكوم  الياباني ، اليوم الث ثاء، لقديم دعم : رام هللا
لامنشآت الصناعي  ف  المدين  الصناعي  بألوا   أس  مايون دوحر للي ي   3.5الزراعي  بقيم  

 توئي  للوليد ال اق ، ما سيساهم باسلدام  الصناع  ودعم المسلثمرين ف  المدين  الصناعي .
بذللها الوزير  عود  بشأن ل وير وقال السفير اليابان : الموافق  الياباني  جاءت للويجا لاجهود الل  

المدين  الصناعي ، ولقديم مزيد من اللسهي ت المشجع  والمحفز  عاى احسلثمار، معربا عن اللزام 
الصناعي   أريحاالحكوم  الياباني  بلمويل حفر البئر العميق  ال زم  لليذي  الصناعات ف  مدين  

 للحقي  اسلدام  لاصناعات.
 27/2/2018، علومات الفلسطينية  وفا وكالة األنباء والم

 
 لصحيفة سعودية: السالم بين العرب واليهود قريب أوروبي حاخام يهودي .11

قال رئيس مؤلمر الحامامات "األحبار" األوروبيين نبماس قولدشميدت إن  عاى  :موسكو
لذ  "يقود الفاس ينيين القبول بوجود إسرائيل، مشيدا بنشا  ول  العهد السعود  محمد بن سامان ا

 بادي ل زدهار".
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جاءت لصريحات قولدشميدت ف  حدي  أدلى ب  لصحيف  "السب " السعودي  ونشر نص  عاى 
 موقعها اإللكلرون  اليوم الث ثاء.

وف  إجابل  عن سؤال حول أسباب اسلمرار احل ل إسرائيل لارز الفاس يني ، عبر الحامام 
م بين العرب واليهود "ف  يوم من األيام"، مشيرا إلى أن اليهود  عن قناعل  بأن يحل الس م الدائ

س ما كهذا يجب أن "يعلمد عاى قيادات سياسي  قوي  مؤمن  بالس م.. ووجود التامن السياس  
القو  والمحايد لمسار هذا الس م حلى يسلمر"، إتاف  إلى لوفر المال للشييد البنى اللحلي  

 دعم الفاس ينيين باللكنولوجيا.واحقلصاد القو  ولعزيز اللنمي  و 
وأتاف: "أنا ملأكد أيتا أن  ف  المدس البعيد ح يمكن لباد ما أن يحلل أرتا لشعب آمر مكون 

 من مايونين أو ث ث  دون أن يع يهم حقوقهم اإلنساني ".
وعند ل ر  الحوار إلى سبب حصار إسرائيل لق ا  قز ، قال قولدشميدت إن اإلسرائيايين أعادوا 

 ا  قز  لافاس ينيين ليحكموي، لكنهم "حولوا قز  إلى مشكا  أكبر وكأنها فر  للنايم داعش ق
يران، بدح من حدو  س م واسلقرار، حي  صارت الصواريد ل ا  عاى المدن  اإلرهاب  وا 

 اإلسرائياي  من قز ".
ذا منحنا الفاس ينيين أرات  أكثر من قز  ماذا سيحد  لن ا؟ هل سيعيشون ولساءل قولدشميدت: "وا 

 معنا ف  حرب دائم ؟"
وأكد الحامام اليهود  أن عاى الفاس ينيين القبول بوجود دول  إسرائياي  قائم ، وعاى اإلسرائيايين أن 

 يلعايشوا مع ذلك، وأن يمنحوا الفاس ينيين موا ن  كاما  أو يمنحوهم أرتا ليقيموا عايها دوللهم.
السعود  محمد بن سامان قائ : "السعودي  باد يليير إلى  وقدر قولدشميدت عاليا نشا  ول  العهد

األفتل من الدامل، وول  العهد السعود  األمير محمد بن سامان يقود ب دي نحو احزدهار وهذا 
ش ء إيجاب ، ح سيما ف  من ق  لعان  من المشاكل والصراعات والحروب ف  سوريا واليمن وعدم 

أتاف: "أعلقد أن محمد بن سامان يقود السعودي  والجيل الشاب من و  احسلقرار ف  العرا  ولبنان".
 السعوديين نحو عالم حدي  معاصر بقواسم إنساني  مشلرك ".

 28/2/2018، الغد، عّمان

 
 ملفات "حماس" السبعة في القاهرة .11

 أحمد جميل عزم د.
ك لعان الحرك  مواقف بالت زيارات حرك  "حماس" إلى القاهر  للتمن "مفاجآت ملوقع " دائما ، فهنا

لما ، أو لرلب، األورا . وا ن يافت النار حجم الوفد "الحمساو " الكبير ف  القاهر ، و ول مد  
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اإلقام ، وهو ما يش ، ربما، لبح  معم  لموتوعات اسلراليجي . لقد وجدت "حماس" نفسها م الب  
 بني  المالي  والجماهيري . بليييرات جذري  ف  رؤيلها ل بيع  بنيلها ف  "قز "، ومصوصا  ال

أوت  مايل الحي ، القياد  ف  الحرك ، المشارك ف  اجلماعات القاهر ، أّن حماس، لبح  مافين   
األول فاس ين  عام، والثان  حمساو  داما  "يلمثل ف  لقاءات بين اسماعيل هني  وقيادات 

فالّن  قسم مافات الشأن الفاس ين  إلى  الحرك ". وبينما لم يوّت  الحي  مافات مباحثات هني  والقياد ،
سل ، "أولها التي  عاى أبو مازن والسا   الفاس يني  للمفيف أزمات وعقوبات قز ، وثانيها 
التي  عاى اححل ل للمفيف الحصار، أما الثال  فيلمثل ف  مشارك  القاهر  ف  لمفيف معانا  

لمام المصالح  الو ني  هو الماف ال رابع، أما الماف المامس فيلعا  بالحال  األمني  أهال  الق ا . وا 
الفاس يني  آمن . الماف -ف  و ننا، إلى جانب احلفا  عاى حماي  الحدود، للبقى الحدود المصري 

 السادس، واألهم، هو القتي  الو ني  الفاس يني ، ومسلقباها...".
يعلبر أّن الموتو  مع الرئيس ف  هذا الوصف لامافات رسائل سياسي ، وح يكشف كل المافات. فهو 

الفاس ين  والجانب اإلسرائيا ، يأل  بذات الوصف "التي "، أّما القاهر ، فدورها ف  "المشارك ". 
عن القاهر ، ولكن ليس بالنسب  لاشريك الفاس ين  المفلرز. واألهم  ف  الحدي فالحذر وات  

الفصل يام  كثيرا من األزم ، الل   فصل الحي  لماف المصالح  عن أزمات قز ، والواقع أّن هذا
 يدفع اليزيون ثمنها.

المافات ح لنفصل. فحرك  "حماس" وافقت عاى لسايم قز  إلى حكوم  ملف  عايها، وما ات ف  
لسايم الُحكم. أرادت اللفاوز عاى دورها عاى المعابر، فت  عن موتو  س   المقاوم  الذ  

برز ماف ثال  لم يكن واتحا  ف  البداي ، وهو ماف الجباي  كان موتوعا  حساسا  لقرر لأجيا ، ثم 
التريبي . فبالنسب  لاحكوم ، والرئيس الفاس ين ، لعن  المصالح  وحل األزمات، السي ر  الكاما  
عاى المال والمعابر، )مع األمذ باحعلبار أّن هذي السي ر  الكاما  مسلحيا  بوجود اححل ل 

سي ر  الحكوم  عاى ما ف  يد الفاس ينيين(. أّما "حماس" فلحاول جعل  اإلسرائيا ، ولكن المقصود
الحكوم  لقدم كل اللكاف  الم اوب  لحل األزمات مع مفاوتلها عاى الموارد المالي  ف  الق ا  وعاى 

 السي ر  األمني .   
هل يلم  كشف وزراء ف  الحكوم  أّن هناك جدح، كما يقول وزير النقل والمواص ت، سمي   بيا ،

دفع الروالب ف  قز  من قبل الحكوم  قبل أن للسام الجباي ، أم العكس؟ ويشير هو بشكل ما  
 لرسوم لرمي  المركبات والنقل. إذا "فحماس" ح زالت لجب  ترائب ورسوما. 

هناك مافان أساسيان عالقان، أولهما لول  الحكوم  جمع الرسوم والترائب الل  يجر  بموجبها دفع 
الموافين ولقديم المدمات، والثان ، أن يكون لدس هذي الحكوم  قوات أمن ف  قز  ل ب  روالب 
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القانون. ويلصل بهذا بال بع أن ح يقوم أ   رف بالجباي  أو اللدمل باألمن، أ  أن يلوقف دور 
 "حماس" ف  المافين لصال  الحكوم .

ليييرات هيكاي  ف   بيع  عمل  هذان المافان يحلاجان لاكثير من العمل، ويفرتان عاى "حماس"
أعتائها وموارد الحرك  ولركيبلها وأمنها. من هنا ف  شك أّن "حماس" لحلا  لم   عمل كاما  
لالأقام مع الوتع الجديد، فقد الت  أّن  ح يمكن حل األزمات الحيالي  العالق  بلنازل شكا  عن 

ر، وألجل المصاح  الو ني  الفاس يني ، السا  . بالمقابل ح يجب عاى القياد  الفاس يني ، ومص
 لجاهل احلياجات "حماس" واألزم  الل  قد لقع فيها إذا سامت كل ش ء، وح بد من م   لذلك.

ما يحلاج  والفاس ينيون، هو أن لُقدم لهم معاومات لام  عما يحد ، وأن لحل األزمات بسرع . إذ 
يك. عاى الحكوم  الفاس يني  لقديم قائم  من الوات  أّن هناك رزم مافات عالق  لاهر باللدر 

واتح  بالمافات العالق ، مع لوتي  سقف ما يمكن أن لقدم  وملى. وعاى "حماس" أن لدرك 
وللأقام مع أن  ح يوجد فصيل حاكم ف  قز ، بل حكوم ، قد لعود ه  لقيادلها ف  المسلقبل عبر 

بين الحرك  والحكوم . هذا مع شرعي  احنلمابات، ولكن ح يجوز أن لما  ح ه  وح "فل "، 
 م البها بشأن صيان  س   المقاوم  ولأمين الرد  أمام اللدمل اإلسرائيا .

 28/2/2018، الغد، عّمان
 

 إغالق كنيسة القيامة.. مواجهة حقيقة أم مسرحية معادة؟ .12
 أليف صباغ

بعدي المسيحيون عيد  بعد انلهاء ص   األحد األول من الصوم الكبير، هذا الصوم الذ  يسلقبل
الفص  العايم، وف  ال اكلااا القدس بالحجا  المسيحيين من كل أنحاء العالم عقد رؤساء 
الكنائس ف  القدس ممثاين بالب ريرك اليونان  ثيوفياوس الثال  وب ريرك األرمن نورهان مانوقيان 

ي  عن إق   أبواب وحارس األرات  المقدس  فرانشيسكو بالون مؤلمرا صحفيا قصيرا أعانوا ف
الكنيس  إلى أجل قير مسمى احلجاجا عاى ني  وم وات بادي  القدس لجباي  تريب  المسقفات 
)األرنونا( عاى العقارات اللابع  لاكنائس والل  لعلبرها البادي  عقارات لهدف إلى الرب ، وعاي  فيجب 

 أن لدفع الترائب كييرها من العقارات ف  المدين .
لرس بمدموحت هذي العقارات أمواح لساهم ف  الحفاا عاى الوجود المسيح  وأماكن أما الكنائس ف

 العباد ، ومصروفات أمرس يحلاجها رجال الدين عاى امل ف مرالبهم ومصروفالهم. 
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كما لعلبر الكنائس أن م اب البادي  ممالف ل لفاقات الدولي  منذ العهد العثمان  ولياي  اليوم، والل  
ئس من دفع تريب  المسقفات عاى أم كها، وهذا ما هو معمول ب  ف  األردن والسا   لعف  الكنا

 الو ني  الفاس يني  أيتا.
 

 قرار أرثوذوكسي
ولاعام فالن قرار إق   أو فل  كنيس  القيام  هو ح  لاكنيس  األرثوذكسي  باعلبارها أم الكنائس، ولها 

منذ الحكم العثمان  وحلى اليوم، وعاي  يح  لرؤساء امليازات مقارن  بالكنائس األمرس حصات عايها 
الكنائس األمرس اللقدم بم اب إق   الكنيس  أو فلحها لكن القرار النهائ  من ح  الب ريركي  

 اليوناني .
ح شك أن قرار رؤساء الكنائس ف  مدين  القدس إق   كنيس  القيام  هو حد  لاريم  لم يسب  أن 

 -وف  ما لناقال  وسائل اإلع م المحاي  والدولي -، وح شك أن  أوجد قامت ب  الكنائس من قبل
صدس عالميا وليس محايا أو إقايميا فق ، كيف ح وكنيس  القيام  أقدس مقدسات المسيحيين ف  كل 
مكان عاى وج  األرز، فهل يرلد الصدس فيلحول إلى إجراءات عماي  عاى األرز؟ هذا ما ح 

 نعرف  حلى ا ن.
 

 ة كثيرةأسئل
أما األسئا  الل  أثارلها هذي الم و  اللاريمي  فه  كثير  ومهم  أيتا: لماذا لم للمذ هذي الم و  ردا 

احعلراف بالقدس عاصم  إلسرائيل تاربا بعرز  لرامب  دونالد مريكعاى إع ن الرئيس األ
ي  بلحصيل الترائب الحائ  القانون الدول  وكذلك السلاليكو عاى حد سواء؟ وهل يكف  م اب الباد

حلماذ م و  لاريمي  من هذا النو  ف  هذي األيام بالذات؟ أح  لرامبمن الكنائس مقارن  بالع ن 
يمكن اللوج  إلى المحاكم المحاي  أو الدولي  لرد ادعاءات بادي  اححل ل اعلمادا عاى ما لحما  

عاى أرز الواقع؟ كيف يحد  مثل الكنائس من الفاقات دولي  وممارسات لعقود بل قرون من الزمن 
هذا اإلجراء والب ريرك اليونان  يلعاون مع الجهات الصهيوني  المملاف  للصفي  العقارات اللابع  
لاكنيس  األرثوذكسي  وبيعها إلى جهات صهيوني  مملاق  بأبمس األثمان؟ ألم لكن اللهديدات 

ع  ثيوفياوس الثال  والل  أدت إلى لنازل  عن كما يد-واحبلزازات اإلسرائياي  لاب ريركي  اليوناني  
عدد كبير ومهم من العقارات ف  القدس ويافا والرما  وحيفا و بريا وقيرها لصال  مسلثمرين صهاين  

 سببا أكبر من محاول  فرز الترائب البادي  عاى العقارات اللجاري ؟ -بأبمس األثمان
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د األجوب  الشافي  لها، ويبقى السؤال األهم: هل ه  مثل هذا األسئا  وأكثر لجول ف  األذهان وح لج
مسرحي  من مسرحيات ثيوفياوس الثال  لااهور وكأن  المدافع عن األوقاف ف  وج  األ ما  
الصهيوني  الل  ح لنله ؟ وهل يمكن أن لمر صفقات لسريب لعقارات جديد  لحت ما يسمى 

 ى لسديد ديون مسلحق  لسا ات اححل ل؟ مصادر  أو اللهديد بالمصادر  أو بادعاء الحاج  إل
كاها أسئا  يمكن اإلجاب  عنها باللحايل اعلمادا عاى لاريد  ويل لممارسات الب ريركي  اليوناني  أو 
احنلاار لاحصول عاى األجوب  عاى أرز الواقع، وهل من جدوس لهذا احنلاار؟ أم أن الم اوب 

 ؟لحرك سريع لمنع وقو  ما ح نريدي أن يحد 
 

 بيانات مضللة
الل  أصدرها المكلب اإلع م  اللابع لاب ريركي  اليوناني   -وه  بالعشرات-إن البيانات المتاا  

 عاى مدس سنوات من رئاس  ثيوفياوس الثال  لسد  الب ريركي  ح لبشر بالمير. 
ذ  فق  لالدليل بالمكاننا مراجع  عشرات البيانات المتاا  لالأكد من ذلك، وبالمكاننا أن نكلف  بنما

عاى نهك اللتايل الذ  للبع  الب ريركي  اليوناني ، ويلبعها ف  ذلك رؤساء الكنائس األمرس ف  
 القدس ببيانات لتامن بعتها للتمن معاومات لم ي اع عايها الموقعون أنفسهم.

عقارات أنها للصدس لامسلو نين الصهاين  ف  الدفا  عن ال -كعادلها-لدع  الب ريركي  اليوناني  
األرثوذكسي  بالمدين  المقدس ، وأنها لبذل جهودا "جبار " ف  المحاكم للماي  هذي العقارات من أيد  
المحلل ومؤسسال ، مما يكافها م يين الدوحرات، ولكن ف  الواقع نشهد لسريبا لاعقارات واحدا لاو 

ديم  أيتا، وعند الكشف عن ا مر عاى  ول الب د وعرتها بما ف  ذلك القدس الكبرس والباد  الق
ذلك لدع  أو يدع  مسلشارو الب ريرك وال اقم اإلع م  الذ  يرافق  أن الب ريرك كان مت را 

 إلى ذلك لسد الديون الملراكم  عاى الب ريركي .
أصدرت الب ريركي  اليوناني  بيانا وزعل  عاى وسائل اإلع م العربي  ف  فاس ين  2008ف  العام 

ف  عشرات الصحف والمواقع لحت عنوان "الب ريركي  لنلصر عاى جمعي  عا يرت  واألردن ونشر
كوهنيم ف  المحكم " ف  قتي  اسلرداد عقارات باب المايل، ليلبين ححقا أن الب ريركي  الفقت مع 
-المسلو نين عاى إمرا  المسلأجرين العرب ومحاميهم من حاب  القتاء ليلسنى لا رفين 

 لبييز صفقات عقدت سابقا ف  الباد  القديم . - نينالب ريركي  والمسلو 
وادعى الب ريرك المعزول أن  لم يعام بذلك، مثل عقار ف  باب ح  ، وساح  ف  ساون يسلمدمها 
المسلو نون موقفا لاسيارات لاوصول إلى ساح  البرا ، ولمديد لصفق  دير مار يوحنا بجانب كنيس  

 القيام ، وقيرها.
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قصير الحاصل ف  الدفا  عن عقارات باب المايل يعمل ال اقم اإلع م  عاى وعند الكشف عن الل
لوجي  أصابع احلهام إلى محاكم اححل ل قير العادل ، ف  محاول  حسلع اف الرأ  العام الو ن  
لالتامن مع الب ريركي  عاى أنها تحي  ل حل ل بدل إدانلها باللعاون مع المسلو نين، وهذا ما 

تر جاسات المحكم  ووثائ  أمرس ينشرها لباعا نش اء الحراك الو ن  األرثوذكس  لؤكدي محا
لفت  ممارسات الب ريركي  اليوناني  المعادي  لحقو  أبناء الكنيس  العرب من فاس ينيين وأردنيين 

 عاى حد سواء.
 

 صفقات
يات الحكر الل  يمكننا أيتا اح    عاى حيثيات صفق  رحافيا وال البي ، وأسباب لحويل الفاق

إلى الفاقيات بيع م ا ، وكيف ادعى ثيوفياوس أن الفاقيات الحكر  1952و 1951وقعت عام  
السابق  "مجحف  جدا" بح  الب ريركي ، وأنها لع   الكيرن كاييمت "حقا لاقائيا" للمديد العقد بالشرو  

 الل  لراها مناسب  وح يح  لاب ريركي  احعلراز عاى ذلك.
بينوا  1952و 1951ف ناش و الحراك الو ن  األرثوذكس  عن احلفاقيات الموقع  عام  وعندما كش

عكس ذلك، وأن احلفاقيات لع   الكيرن كاييم "إمكاني " وليس حقا للمديد الحكر لمر  واحد  فق  
كي  وشر  "موافق  ال رفين"، وأن  إذا لم يلم احلفا  "لعود األرز وما بن  عايها" إلى أيد  الب رير 

-قام الب ريرك ثيوفياوس بلسريب العقارات ذات الشأن سرا إلى مسلثمرين يهود ف  جزر الكاريب  
بأسعار زهيد ، مدعيا أن  كان مت را إلى ذلك بهدف الحصول  -حي  يمكن إمفاء هوي  المشلر 

 عاى مال لادفا  عن أوقاف أمرس.
ب ريركي  اليوناني  صبا  مساء بأنها لبيع يمكننا أيتا اح    عاى احدعاء المتال الذ  لرددي ال

األوقاف موفا من مصادرلها عاى يد المحلل اإلسرائيا  بموجب قوانين سنها الكنيست منذ زمن، 
وف  الحقيق  بعد الفح  واللحق  لبين أن  ح لوجد قوانين من هذا القبيل وح حلى مشاريع قوانين، 

المتاا ، معلبرا أن لوجي  احلهام إلى المحلل ومع ذلك يسلمر ثيوفياوس بلرويك احدعاءات 
 اإلسرائيا  يمكن أن يكسب  لبريرا شرعيا ويجند القوس الو ني  إلى جانب .

 
 دعوة للتحقق

تمن هذي المنهجي  اإلع مي  يمكن اعلبار قرار إق   كنيس  القيام  حاق  من حاقات المسرحي  
مرجها ال اقم اإلع م  لساعدي ف  ذلك جهات فاس يني  الكبرس لاب ريركي  اليوناني  والل  ينلجها وي

وأردني  رسمي  لأبى اللحق  من ادعاءال  ولرفز ما يقدم  ناش ون و نيون أرثوذكس من وثائ ، 
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ولعمل وسائل إع م فاس يني  وأردني  عاى لرويك احدعاءات الكاذب  ولرفز إع اء ال رف ا مر 
 إمكاني  الرد.

صحاف  الفاس يني  واألردني  ه  ساوكيات بعيد  عن المهني  أوح وبعيد  عن مثل هذي الساوكيات لا
 الرسال  الو ني  الل  يفلرز أن يحماها هذا اإلع م.

بالمكان اإلع م العرب  والدول  أن يما الفراغ الذ  يماق  اإلع م المحا  من م ل احللزام باإلع م 
 ر  ف  نشر البيانات المتاا  دون فح . احسلقصائ  لالحق  من كل ادعاء وعدم اللس

وبالمكان اإلع م العرب  والمحا  أن يلوج  إلى الناش ين األرثوذكس الذين يحماون عاى عوالقهم 
مسؤولي  كبرس منذ عشرات السنين واللزود بالمعاومات ومقابا  المسؤولين عاى امل ف مواقعهم 

 لالحق  مما يصاهم من معاومات.
 27/2/2018، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 القدس وحق العودة جوهر القضية .13

 إلياس سحّاب
ليس فيما يواجهنا من لدهور ملواصل ف  المسار الدباوماس  والسياس  الصعب لقتي  فاس ين أ  
مفاجآت، بل إن النلائك العماي  لهذا المسار كانت ملوقع  ومن قي ، منذ دمول الحرك  الو ني  

رجعها منام  اللحرير الفاس يني ( النف  الماام حلفاقيات أوساو، قبل الفاس يني  )حرك  المقاوم  وم
 مرور ربع قرن من الزمن.

فمنذ البداي  كان كل ش ء واتحا ، ليس ف  لحا  اللواقيع فق ، بل ف  المدس الزمن  المناور 
 لسريان مفاعيل الفاقي  أوساو.

  ف  مقابل وهم وتع حجر األساس األول فبينما كان الجانب الفاس ين  ياه  لالوقيع عاى احلفاقي
ف  عماي  لأسيس دول  فاس ين الو ني ، فالن الجانب ا مر )الحرك  اليهودي  وحكوم  إسرائيل(، 
كان منذ البداي  قد وتع ف  صاب الفاقي  أوساو )شك   ومتمونا ( حجر األساس ل سلي ء عاى 

ربي  والقدس(، مقدم   بيعي  ومن قي  لالصفي  كامل اللراب الو ن  الفاس ين  ولهويدي )التف  الي
اللاريمي  النهائي  لقتي  فاس ين، وذلك مع مرور الوقت الذ  أصب  يعمل منذ ذلك الوقت 

 النهائي . "اإلسرائياي "باللحديد، لصال  األهداف 
ري  ف  ولعل أوت  فقرات الفاقي  أوساو ف  قراء  هذا المصير، الفقر  الل  لحيل كل القتايا الجوه

 قتي  فاس ين، وعاى رأسها قتيلا القدس وح  العود  إلى ماف الجول  النهائي  من المفاوتات.
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عاى وتع هذا البند ف  صميم الفاقي  أوساو كانت لراهن منذ البداي  عاى  "إسرائيل"فيوم أصّرت 
قررت منذ البداي   عدد من السيناريوهات السابي ، لهذي الجول  النهائي  من المفاوتات: الل  كانت قد

 كل لفاصياها المسلقباي : 
إما أن لسي ر عاى مسير  ل ور األوتا  السياسي ، مع مرور الزمن )ربع قرن حلى ا ن( إلى  -1

إلياء عما  لهذي الجول  النهائي  لامفاوتات، الل  عّا  عايها الجانب الفاس ين  الرسم ، رهان  
 نهائ  لقتي  فاس ين.األول واألمير، عاى المصير اللاريم  ال

أو أن يمر من الزمن عاى السي ر  الم اق  الل  لليحها الفاقي  أوساو عاى مسار احلفاقي ، ف   -2
ال اللنازحت الفاس يني  الو ني  الجسيم ، يت رها احلفا  بين الجانبين، عاى حلمي  اللعاون 

الحقيق  سوس ش ء واحد، كما ثبت  ، الل  ح لعن  ف "إسرائيل"األمن  بين السا   الفاس يني ، و
عمايا  حلى اليوم، هو اللعاون الفاس ين  الكامل مع اححل ل، ف  لسهيل كل ما من شأن  القتاء 

 النهائ  عاى كل المقومات األساسي  لقتي  فاس ين.
 هل هذا ك م لحايل سياس ، وافلراتات سياسي ، ناجم  عن موقف ملشائم من الفاقيات أوساو؟

ن ذلك صحيحا  ف  البداي ، أ  منذ وحد  احلفاقي ، لكننا اليوم وبعد مرور ربع قرن عاى قد يكو 
 السريان الفعا  والعما  ل لفاقي ، ماذا نجد أمامنا ف  أساسيات القتي  الفاس يني :

 ودعم أمريك . "إسرائيا "لبدو جاس  المفاوتات عاى األمور النهائي  مؤجا  إلى األبد، بقرار  -1
كل ما ألاحل  لها الفاقي  أوساو، ف  لعمي  لهويد كل منا   التف   "إسرائيل"لقد اسلنفدت  -2

اليربي ، حلى أقوار األردن، وف  لهويد مدين  القدس، ماص  ف  القسم الشرق  من القدس، المعروف  
جميعهم )عندما وقع اححل ل( بل  1967عالميا  باسم القدس العربي ، ألن معام سكانها ف  العام 

 كانوا من العرب.
ماذا بق  أمام شعب فاس ين عمايا : احسلمرار ف  مصارع  اححل ل. لكن حادث  الشهيد أحمد  -3

، قد أقفات حلى هذي "اإلسرائياي "الجرار أثبلت أن اللعاون األمن  بين السا   الفاس يني  والسا ات 
 قاوم  اححل ل.النافذ  األمير  الل  بقيت مفلوح  أمام شعب فاس ين: م

، فالننا نجد أن "إسرائيل"فالذا أتفنا إلى ذلك القرار األمريك  األمير باعلبار القدس عاصم  نهائي  ل 
 الفاقيات أوساو قد وصات إلى نلائجها النهائي :

اسلكمال لهويد التف  اليربي  والقدس. ش ب القدس نهائيا  من أ  احلمال لمواصا  اللفاوز، كما 
 ح  الرئيس األمريك  نفس .أعان ذلك صرا

 هذي ه  النليج  الحالي  حلفاقيات أوساو، فماذا بق  أمام شعب فاس ين؟.
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لم يب  أمام  سوس فر  كل عمار  الفاقي  أوساو، والعود  إلى اللمسك العما  )ح الافا ( بجوهر 
 القتي  الفاس يني ، وف  المقدم  القدس وح  العود .

 28/2/2018، الخليج، الشارقة
 

 إنها الـكونفيدرالية يا أفينري .10
 ميرون ربابورت وليمور يهودا
شاومو أفينر  يهاجم فكر  الكونفيدرالي  من أجل اللوصل إلى الس م بين إسرائيل والفاس ينيين. 

(. افينر  يعلقد أن الفكر  ه  فكر  هسليري ، ويفلرز أن 14/2، هآرلس، "الكونفيدرالي  ليست الحل"
عرفون الفر  بين الفيدرالي  والكونفيدرالي . وهو يقول إن الكونفيدرالي  سلؤد  إلى من ي رحونها ح ي

 . حسب رأي  فق  الفصل الكامل يمكن  أن يكون أساسا لحل النزا ."حرب أهاي  مسلمر "
قبل الرد عاى هذي األقوال، إليكم حقيق  واتح : بين نهر األردن والبحر يعيش بصور  مملا   

س ينيون، يهود وعربر دامل إسرائيل السيادي ، ف  القدس وماف الم  األمتر، إسرائيايون وفا
اقلصادهم مملا  وأيتا حيا  العمل واللجار . يمكن أن نكون مسرورين من هذا الما ، ويمكن أن 
نماف من ، لكن ح يمكن لجاها . هذا الما  سيسلمر، أيتا حلى لو لم لحقي  الفا  حسب نموذ  

ألف  100حي  أن  إذا وجدت أ  حكوم  إسرائياي  القو  السياسي  إلم ء حوال   الفصل اللقايد ،
يهود  من التف  اليربي ، فسيبقى حوال  مايون ونصف عرب  فاس ين  دامل حدود دول  إسرائيل. 

. هل بعد احلفا  سلكون حاج  لفصل "فصل أم الفحم عن إسرائيل"منذ ا ن يقلر  أفييدور ليبرمان 
 ن الناصر  العايا وفصل بئر السبع عن ره .الناصر  ع

ف  القدس الوتع أكثر لعقيدا. فحلى لو قاموا بفصل األحياء العربي  عن األحياء اليهودي  ف  
 50المدين  فسلبقى مشكا  الباد  القديم . وحلى ألبا  الفصل ح يقلرحون إقام  حواجز وجدران فيها. 

اس  هذي، عرب ويهود، مل رفون ومعلدلون، يجب ألف شم  من سكان المن ق  المكلا  والحس
عايهم اللعايش معا ف  أزق  المدين ، لحت رقاب  دولي  ما. إذا لم يكن باإلمكان إيجاد فصل ف  قاب 

 النزا ، فكيف سيكون ذلك ممكنا ف  كل النزا ؟.
القومي .  ليس صدف  أن الوع  يزداد، أن الفصل بواس   حدود مياق  ليس ح  لانزاعات احثني  ر

يرلندا ويوقس فيا سابقا ولدت العنف واللهجير، وليس الس م  اللاريد يعام أن الفصل ف  الهند وا 
واللصال . النماذ  الل  أدت إلى إنهاء العنف ف  شمال إيرلندا وف  البوسن  والهرسك قائم  عاى 

 دمك لقرير المصير مع مشارك  جماعات عرقي  مملاف  ف  الحكم.
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، نذهب بالتب  ف  هذا احلجاي. من الوات  "أرز لاجميع"رك  اإلسرائياي  الفاس يني  نحن ف  الح
لنا أن  إلى جانب لقرير المصير لكل شعب ف  دولل  الماص ، هناك حاج  إلى لبن  هام  ه  

 1947المشارك . لم نملر  أ  ش ء. قرار اللقسيم الذ  باركل  الحرك  الصهيوني  ف  لشرين الثان  
بالتب  نموذ  كهذا: دوللان مع الحاد اقلصاد ، والقدس ه  إقايم ذات حكم ما . نحن  اقلر 

 ."دوللين وو نا واحدا"نسم  هذا الحل 
الكونفيدرالي  حسب أفينر  لقوم عاى دول سيادي  لها حدود واتح  وعدد من المؤسسات المشلرك . 

ألحاد أو عصب  أمم إبراهيمي . دوللان  هذا هو النموذ  الذ  نؤيدي، سواء كان اسم  كونفيدرالي  أو
، أ  إقام  دول  فاس يني  مسلقا  ذات سياد  1967مسلقالان ف  حدود واتح  عاى  ول حدود 

 كاما ، لها قو  عسكري  وعام ونشيد وممثاي  ف  األمم الملحد .
هو يقفز عن  أفينر  بح  ولم يجد اليوم ف  العالم أ  كونفيدرالي ، لكن نارل  انلقائي  وملحيز ،

نماذ  ناجح  مثل بولندا ولي ا والسويد والنرويك، ولفلر  قصير  صربيا والجبل األسود. أيتا إذا 
كانت لاك الفيدراليات قد لفككت ف  نهاي  األمر فقد لم ذلك دون عنف. البني  الفيدرالي  ساهمت ف  

نر  ياهر بشكل ما  إزاء لهدئ  احنقسامات ونقاها إلى مسارات سياسي  وقانوني . إن عمى أفي
النموذ  البارز ل لحاد األوروب ، سواء كان احلحاد يعلبر كونفيدرالي  أم ح، فالن  يعمل بصور  
مشابه  جدا لانموذ  الذ  نقلرح : دول مسلقا  مع حدود مفلوح ، حري  حرك  ومؤسسات مشلرك . 

فهم مؤسسو احلحاد أن الس م ف   سنوات عديد  بعد المراب الذ  مافل  الحرب العالمي  الثاني ،
أوروبا يمكن لحقيق  عن  ري  الشراك  وليس عن  ري  الفصل. هناك مشك ت ف  احلحاد 

 األوروب ، لكن ح يوجد م ف عاى أن  حق  الس م األ ول الذ  عرفل  القار  منذ مئات السنين.
ري  الحرك  وحدود مفلوح . معنى ذلك الكونفيدرالي  أو احلحاد، مثاما يكلب أفينر ، يجب أن لشمل ح

أن اإلسرائيايين يمكنهم العيش ف  فاس ين كموا نين إسرائيايين وسكان فاس ينيين. والفاس ينيون 
يمكنهم العيش ف  إسرائيل كموا نين فاس ينيين وسكان إسرائيايين. حسب حانا، حري  الحرك  هذي 

لؤد  إلى تعتع  اسلقرار الدوللين. هذا  سلل ور باللدريك وبصور  ملف  عايها من أجل أن ح
أيتا ما حد  ف  احلحاد األوروب . يوجد لهذا النموذ ، م فا لما يدع  أفينر ، لأييد وات  من 
ال رفين. حسب احسل    الذ  أجراي د. مايل الشقاق  ود. داليا شاندحين قبل سن ، أيد هذا 

ف  المئ  من  70ف  المئ  وحوال   39ر  33يؤيدي ف  المئ  من اإلسرائيايين، وا ن  24النموذ  
 العرب. الزياد  ف  اللأييد لدس اليهود واتح  ف  كل األوسا  ر اليسار واليمين والوس .

أجل، هناك لحديات أمام هذا النموذ . أفينر  أشار إلى بعتها: الفجو  احقلصادي  والفرو  بين 
كلب أن الدوللين سلكونان ديمقرا يلين وسلحلرمان ناام  الحكم. ف  وثيق  المباد  الماص  بنا 
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حقو  اإلنسان، مثاما ُعرف ف  القانون الدول . الحدي  ح يدور فق  عن صور  رسمي ، من يلابع 
عن قرب السياس  الفاس يني  يعرف أن  يوجد فيها بذور ديمقرا ي  واتح ، ويمكننا اللممين أن 

 هذي العماي .احرلبا  بالسرائيل سيسر  بصور  جوهري  
أمر مشاب  يمكن قول  عن الفجو  احقلصادي . ليس هناك تمان  بأن الكونفيدرالي  سلكون دواء 
سحر  ل قلصاد الفاس ين ، لكن نموذ  قز  عامنا أن الفصل الحاد هو وصف  مؤكد  لقريبا للعمي  

 الفقر ف  ال رف الفاس ين ، هذا باللأكيد ليس وصف  ل سلقرار.
م الواقع من الصعب لصور مسلقبل مملاف. الحل الكونفيدرال  مندمك برواي  جديد  من دامل ا 

سن  بعد  25لقوم عاى احعلراف الملبادل من الشعبين بع ق  الشعب ا مر بالو ن جميع . حوال  
الفاقات أوساو هناك حاج  لالعبير عن نزاه  فكري  ل علراف بأن فكر  الفصل اللام ليس فق  لن 

 احلفا ، بل لحت ق ائها لعم  اححل ل والنزا ، وقد حان الوقت لالحرر منها.لحق  
 27/2/2018هآرتس 
 28/2/2018، القدس العربي، لندن

 
 الرهان الفلسطيني على إعطاء موسكو دورا  مساويا  لواشنطن .11

 زلمان شوفال
ألسبو  أعان أن دونالد لرامب سياس  من نو  نادر، يعد وينفذ، عاى عكس سابقي . ف  نهاي  ا

ي  ف  إسرائيل سلفل  ف  القدس ف  أيار القادم. إن رسالل  لاعالم واتح ، وماص  مريكالسفار  األ
اليوم ين ب  هذا عاى موتو  السفار ،  –لافاس ينيين: إذا واصالم ف   ريقكم، فسيكون ذلك تدكم 

 وقدا سلكون أمور أكثر أهمي .
حفلراز بأن  ف  أعقاب تعف الوحيات الملحد  ف  الشر  لسلند احسلراليجي  الفاس يني  إلى ا

األوس  لصال  روسيا، باإلتاف  إلى الع قات المت رب  بين واشن ن وأوروبا، لولدت شرو  
الفاس ين . وربما لعبت -إللياء مكان  الوحيات الملحد  كوسي  حصر  ف  الصرا  اإلسرائيا 

لقرار السا   ف  إسرائيل، دورا ف  قرار الفاس ينيين مشاكل لرامب الداماي  واحسلئناف عاى اس
لعزيز لدويل الصرا ، أ  مصادر  المسأل  من أيد  الوحيات الملحد  ونقاها إلى األمم الملحد  أو 

 قيرها من األ ر الدولي .
وكانت الم و  احفللاحي  ألبو مازن ه   ر  "الم   الفاس يني  لاس م" ف  مجاس األمن، وهو 

من عمايات اللزييف اللاريم  المعلاد ، إلى جانب مقلرحات، ه  ليست جديد  أيتا، للحقي  مزيك 
الفا ، ااهرا، مع إسرائيل. ورقم أن  لم يقل ذلك صراح ، إح أن "الم  " لاي  شكل المفاوتات 
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الذ  رب   242المباشر  بين ال رفين ولسعى إلى إعاد  النار ف  قرار مجاس األمن الدول  
 حاب اإلسرائيا  من المنا   بلحديد حدود أمني .احنس

العالم الكبير، الذ  يشيل باألزمات األمرس، ماص  كوريا الشمالي ، لم يهلم لقريبا بالقتي  
الفاس يني . ف  مؤلمر األمن الذ  انعقد ف  ميونيد، عاى سبيل المثال، لم دفع القتي  الفاس يني  

ف  قاب اللحرك الفاس ين  كان م أ، إذ إن  لن لسم  أ  إلى الهامش. كما أن وتع مجاس األمن 
 ي ، ماص  إدار  لرامب، لهذي الهيئ  بأن لقود م وات سياسي  ح للماشى مع سياسلها.أمريكإدار  

باإلتاف  إلى ما قال  دان  دانون، سفير إسرائيل لدس األمم الملحد ، بعد م اب أبو مازن، والرد 
، فقد لجاوزت إسرائيل الموتو  وانلقات إلى جدول أعمالها. صحي  الموجز من قبل رئيس الوزراء

أن لدس إسرائيل مقلرحالها الماص  بشأن الصرا  مع الفاس ينيين، لكنها لن لعانها ما دام الرئيس 
وه  مسأل ، وفقا لاسفير  األمريكي  لدس األمم الملحد  نيك  هيا ،  -لرامب لم ينشر م ل  لاس م 

لكن الشم  قير الملواجد ف  اليرف  ف  هذي المرحا ، عاى الرقم من  حد  قريبا.من الملوقع أن ل
أن  يف  يحا  فيها، هو ف ديمير بولين، رئيس روسيا. منذ المبادر  المشلرك  ف  أوامر سبعينيات 

وه  المبادر  الل  أسق ها مناحيم بيين،  -القرن المات  مع إدار  كارلر لعقد مؤلمر جنيف 
لم لاعب روسيا دورا مهما، ولم ل اب القيام بذلك، ف   -ان وأنور السادات عن المسار وموشي  دي

الموتو  الفاس ين . وعاى الرقم من اللقارير الملتارب ، فالن  ليس واتحا ما إذا كانت لريد فع  
ها لييير ذلك ا ن. ومع ذلك، يمكن لادور المهم الذ  لاعب  اليوم ف  الشر  األوس ، نليج  للدما

يران، أن لما  واقعا جديدا ف  السيا  الفاس ين   العمي  ف  سوري ، إلى جانب الوحيات الملحد  وا 
يران وسوري   - ولو ف  سبيل مواجه  المعت ت المحلما  ف  مسأل  النزا  الدائر بين إسرائيل وا 

ف سلل ور يمكن لاحم  فق  محاول  لنبؤ كي ولبنان، وماص  إذا ل ور األمر إلى حرب شاما .
األمور ف  سوري . من المعقول أن نفلرز أن  عاى الرقم من احسلقرار النسب  لوتع الرئيس 
يران، فالن الهدوء واحسلقرار الراسد فيها لن يعودا سريعا، إن لم  األسد، الذ  لحق  بدعم من روسيا وا 

سرائيل والذ  لم يكن معقوح  ذلك عاى اإل   . إن احلمال اللوصل إلى لسوي  سياسي  بين سوري  وا 
من قبل، أيتا، يبدو أكثر إشكالي  ف  المسلقبل. ولكن لهذا السبب باللحديد يمكن لاع قات ال يب  

 بين بولين ونلنياهو أن لاعب دورا مهما ف  اللمفيف من الحرائ  المحلما  عاى الساح  السوري .
سوري  صمدت بالفعل ف  املبار اللفاهمات الهادئ  بشأن حري  إسرائيل )النسبي ( بالعمل ف  
 األحدا  األمير ، وقد لكون مهم  أيتا ف  القتي  الفاس يني .

 "إسرائيل اليوم"
 27/2/2018، األيام، رام هللا
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