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 كيةيمساٍع أوروبية لتعديل "صفقة القرن" األمر   .1

وزير الخارجية رياض المالكي، كشف عن وجود ، من رام هللا، أن 28/2/2018، األيام، رام هللاذكرت 
بية نحو التفاوض مع اإلدارة األمريكية إلقناعها بتعديل بنود ما يعرف توجٍه لدول االتحاد األورو 

 بـ"صفقة العصر" التي تعتزم واشنطن طرحها قريبًا.
وقال المالكي في اتصال مع إذاعة صوت فلسطين، "التعديالت من المفترض أن تتضمن بنودًا 

قامة دولة فلسطينية ذات سيادة ع ، وعاصمتها 67لى حدود عام جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وا 
 القدس الشرقية، ووقف االستيطان".

وذكر المالكي، أنه تم التوافق مع دول االتحاد على أن تشرع بتحركها )التفاوض مع اإلدارة 
األمريكية( قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسالم عبر الصفقة التي يتم الحديث عنها، وذلك للحيلولة 

 سطيني(.دون رفضها )من الجانب الفل
علمت أن دواًل  "الحياة"، أن محمد يونس، عن رام هللا، من 1/3/2018، ، لندنالحياةوأضافت 

ية، إلقناعها بإجراء تعديالت على خطتها مريكأوروبية لبت مطلبًا فلسطينيًا، بالتدخل لدى اإلدارة األ
شف النقاب عن الخطة للسالم، وأن اتصاالت أجريت خالل األيام األخيرة وال تزال استدعت تأخير ك

 ."صفقة القرن"المعروفة بـ 
أن السلطة الفلسطينية طالبتها التدخل لدى واشنطن  "الحياة"وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ 

لتعديل خطتها للسالم، وتضمينها بنودًا تنص على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 
 قية عاصمة للدولة الفلسطينية.، بما في ذلك القدس الشر 1967)يونيو( عام 
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ية ُتجرى بهذا الخصوص، لكن المصادر استبعدت تجاوب أمريك -وأفادت بأن اتصاالت أوروبية 
ي مريكية مع كامل المطالب األوروبية. ولفتت إلى انحياز الفريق السياسي للرئيس األمريكاإلدارة األ

 دونالد ترامب لمصلحة إسرائيل.
 

 ويطالب مصر بالتدخل ...2018وازنة إقرار م نتقدبحر يأحمد  .2
ـــرئيس المجلـــس التشـــريعي  ،غـــزة، مـــن 28/2/2018 ،فلسططططين أون اليطططننشـــرت  قـــال النائـــب األول ل

"فســـادًا سياســـيًا وماليـــًا وانتهاكـــًا ألبســـط  عـــد  يُ  2018الفلســـطيني أحمـــد بحـــر إن إقـــرار الحكومـــة لموازنـــة 
وأضــاف  لوطنيــة وفــي لــل المصــالحة الوطنيــة".القواعــد الدســتورية وســابقة خطيــرة فــي تــاري  الســلطة ا

الجهــة الوحيــدة والحصــرية العتمــاد  عــد  ، أن المجلــس يُ 28/2/2018 فــي مــ تمر صــحفي األربعــاء ،بحــر
إلرســـالها للـــرئيس للمصـــادقة  2018وذكـــر بحـــر أن إعـــالن الحمـــد هللا إقـــرار موازنـــة  موازنـــة الحكومـــة.

إمعانــًا مــن  عــد  المصــالحة ويعــزز االنقســام، ويُ  عليهــا دون عرضــها علــى المجلــس التشــريعي ال يخــدم
الحكومــة فــي مخالفــة أحكــام القــانون األساســي والنلــام الــداخلي للتشــريعي واســتمرارًا لــنه  التفــرد الــذ  

وأكــد احتفــال المجلــس بحقــه فــي المالحقــة القانونيــة فــي  تمارســه حركــة فــتح ورئيســها محمــود عبــاس.
 حرمانًا لغزة من حقوقها. د  عأن الموازنة تُ  إقرار الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى

ودعــا بحــر رامــي الحمــد هللا لالســتقالة والرحيــل، مضــيفًا: "مــن يعتقــد أن التمكــين فــي غــزة  ــو الســيطرة 
 على سالح المقاومة فهو وا م".

الوفـد األمنــي المصــر  المتواجـد فــي قطــاع غـزة بالتــدخل العاجــل لـدى الحكومــة لضــرورة بحــر وطالـب 
 على المجلس إلقرار ا وفق القانون.  2018نة عرض مواز 
بأنها تحـرم  الفلسطينية اتهم الحكومةأن أحمد بحر  ،غزة، من 28/2/2018 ،القدس، القدسوأضافت 

أن  ، م كـداً %40قطاع غزة من حقه الطبيعـي وحصـته المفترضـة فـي الموازنـة العامـة والمقـدرة بنسـبة 
وقـال "إن حكومـة الحمـد هللا تجبـي  فقـط. %19جـاوز لـم يت 2017 سـنةما صرفته على قطاع غـزة فـي 

 ".2017مليون دوالر شهريًا وفق بيانات السنة المالية للعام  100من القطاع مبلغ 
 

 باإلساءة للوجود المسيحي "إسرائيل"عريقات يتهم "... و القيامة"ل سفراء رسالة حول حم  ي   عباس .3
مــن الســفراء  ، عــدداً 28/2/2018 عبــاس، األربعــاءمحمــود  يةفلســطينالة طلالســاســتقبل رئــيس  :رام هللا

والقناصــل المعتمــدين لــدى دولــة فلســطين، وحملهــم رســالة اســتنكارية حــول فــرض االحــتالل اإلســرائيلي 
 على ذلك. ضرائب على ممتلكات الكنائس، وا غالق كنسية القيامة احتجاجاً 
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رسـالة خطيـة للبابـا تواضـروس،  عبـاس، وحملهـم سـفيراً  15وحضر اللقاء الذ  عقد فـي مقـر الرئاسـة، 
 والبابا فرنسيس، تتعلق بما تحاول سلطات االحتالل فرضه من ضرائب خاصة كضريبة األمالك.
 عبــاسوقــال أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنلمــة التحريــر صــائب عريقــات، فــي مــ تمر صــحفي، إن 

 غير مقبول، وتحدياً  مراً إسرائيل فرض ضريبة أمالك على الكنائس الذ  يعتبر أ"تطرق إلى محاوالت 
. وأوضـح عريقــات أن "للشـرعية الدوليـة "االستاتســكو" والوضـع القـائم، وان إســرائيل  ـي سـلطة احــتالل

. ورد عريقــات علــى ادعــاءات رئــيس دينيــاً  لــيس صــراعاً  "إســرائيل"الصــراع مــع  أنالــرئيس تحــدث عــن 
حي مثــل إســرائيل"، بــالقول إنــه ال أحــد الــوزراء اإلســرائيلي التــي قــال فيهــا، "ال أحــد خــدم الوجــود المســي

 أساء للوجود المسيحي واإلسالمي مثلما فعلت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.
 28/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التصعيد اإلسرائيلي ضد  المقدسات المسيحية واإلسالمية في القدستدين  "الفلسطينية "الخارجية .4

المقدســــات  األخيــــر ضــــد   اإلســــرائيليالتصــــعيد  الفلســــطينية دانــــت وزارة الخارجيــــة والمغتــــربين :رام هللا
المسيحية واإلسـالمية فـي القـدس المحتلـة، وكـان  خر ـا التضـييق علـى الكنـائس المسـيحية وممتلكاتهـا 

فـي القـدس،  ، عمليات التصعيد28/2/2018 األربعاء لها كما دانت الوزارة، في بيان ومحاولة ابتزاز ا.
واقتحامــات المتطــرفين اليهــود لباحــات المســجد األقصــى المبــارك، والتــي تجــر  تحــت حراســة ومســاندة 
وتشجيع من الحكومة اإلسرائيلية، التي تسعي إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم وفـرض واقـع 

 جديد يقوم على التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك.
البــت الخارجيـــة األمــم المتحـــدة ومنلماتهـــا وم سســاتها المختصـــة ضـــرورة التحــرك العاجـــل لتنفيـــذ وط 

قراراتها بشأن القدس، والدفاع عن ما تبقى من مصـداقيتها فـي وجـه الغطرسـة واالنتهاكـات اإلسـرائيلية 
 المتواصلة. 

 28/2/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عم موقف رؤساء الكنائس في إلغاء الضرائب وليس تجميدهالشؤون الكنائس تد الرئاسيةاللجنة  .5
لغـــاء إقالـــت اللجنـــة الرئاســـية العليـــا لشـــ ون الكنـــائس إنهـــا تـــدعم موقـــف ر ســـاء الكنـــائس فـــي  :رام هللا

فـي بيـان  ،وقـدرت اللجنـة الرئاسـية الضرائب التـي يريـد االحـتالل اإلسـرائيلي فرضـها، ولـيس تجميـد ا.
موقــف ر ســاء الكنــائس الــرافض لــدفع الضــرائب علــى الم سســات الدينيــة ، 28/2/2018 لهــا األربعــاء

والمجتمعيـــة والتعليميـــة والطبيـــة مـــن مستشـــفيات وعيـــادات ومـــدارس وجمعيـــات خيريـــة تابعـــة لهـــا فـــي 
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 إلــىالقــدس، معبــرة عــن تقــدير ا العميــق للوقفــة الشــعبية الشــجاعة لجمــا ير شــعبنا بمســلميه ومســيحييه 
 وقفهم الرافض لهذا العدوان الضريبي.جانب ر ساء الكنائس في م

 28/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في جنيف: المالكي يطالب بمواجهة النظام االستعماري اإلسرائيلي باألفعال ال األقوال كلمتهخالل  .6
يسـيران  اإلنسـانوق رياض المالكي "أن السـالم وحقـ الفلسطيني أكد وزير الخارجية والمغتربين :رام هللا
 ،وأضـاف جنب، وانتهاك أ  منهما  و انتهاك لآلخـر، وحمايـة أحـد ما  ـو حمايـة للسـالم". إلى جنباً 

 –، فـي جلسـته رفيعـة المسـتوى اإلنسـانأمام مجلس حقـوق  28/2/2018األربعاء خالل كلمة فلسطين 
العـــالمي  اإلعـــالناعتمـــاد علـــى  عامـــاً  70، أنـــه فـــي الوقـــت الـــذ  يحتفـــي فيـــه العـــالم بمـــرور 37الـــدورة 
االضــطهاد، والتشــرد واللجــوء،  إلــىمللمــة  ، فــإن شــعبنا يتعــرض ومنــذ ســبعين عامــاً اإلنســانلحقــوق 

، وخمسـين عامــًا علـى االحـتالل اإلسـرائيلي لـلرض الفلسـطينية المحتلــة 1948ونكبـة شـعبنا منـذ العـام 
 ، عاصمة دولة فلسطين."القدس الشرقية"بما فيها 

تتعــرض القــدس اليــوم إلــى أبشــع أشــكال التهويــد، فــي محــاوالت لنــزع الهويــة العربيــة " وقــال المــالكي:
وأضـــاف: "مــن  نـــا فإننــا نعبـــر عــن إدانـــة مــا قامـــت بــه إســـرائيل، ، الفلســطينية عــن المدينـــة المقدســة"

 ...."السلطة القائمة باالحتالل، بفرض ضرائب على الكنائس وأمالكها في القدس
الـدولتين، دون  ن غير المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي بالحـديث عـن حـل  وشدد المالكي على أنه م

لـزام إوطالب مجلس حقوق اإلنسان بضرورة العمـل علـى  وخطوات عملية للدفاع عنه. إجراءاتاتخاذ 
المتحـدة، بمـا فيهـا قـرار مجلـس األمـن  األمـمباحترام قراراتكم وقواعد القانون الدولي، وقرارات  "إسرائيل"

فقـد تنكـرت إلـى جميـع قـرارات األمـم المتحـدة، وكمـا جـاء فـي تقريـر المفـوض ": (، قـائالً 2334ر )األخي
 ".اإلنسانتوصية لمجلس حقوق  551إسرائيل لم تنفذ أكثر من  أن اإلنسانالسامي لحقوق 

 28/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عة محاور وال نية للتصادم معهاتقوم على أرب واشنطنعريقات: عالقتنا مع  .7
ــــة لمنلمــــة التحريــــر الفلســــطينية صــــائب عريقــــات إن عالقــــة  رام هللا: قــــال أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذي
الفلســطينيين مـــع الواليـــات المتحــدة، تقـــوم علـــى أربعــة محـــاور،  ـــي: اعتبــار منلمـــة التحريـــر منلمـــة 

غـــالق مكتـــب المنلمـــة فـــي واشـــنطن، ووقـــف الـــدعم ا األونـــروا، واالعتـــراف وكالـــة لمـــالي ل"إر ابيـــة"، وا 
 بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
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عريقات، خالل ندوة سياسية بعنوان "التداعيات القانونية والسياسية لقرار االعتراف األمريكـي فـي  وأكد
في جامعة االستقالل  االستراتيجيةالقدس عاصمة لدولة االحتالل"، نلمها مركز االستقالل للدراسات 

الجلــوس مــع اإلدارة األمريكيــة  إلــى أنــه تــم   النلــر نيــة القيــادة لتصــادم مــع أمريكــا، الفتــاً  أمــس، عــدم
مــرة، منهــا أربــع قمــم، جمعــت الــرئيس محمــود عبــاس، والــرئيس ترامــب، منو ــًا إلــى رفــض  31الحاليــة 

المبعــوث األمريكــي لعمليــة الســالم جاريــد كوشــنير ذكــر موضــوعين، و مــا: حــل الــدولتين علــى أســاس 
 واالستيطان، بحجة سعيهم لبناء استراتيجية جديدة.  1967د العام حدو 

 28/2/2018 ،األيام، رام هللا
 

 واصل أبو يوسف: لم نتبلغ مباشرة عن مضمون الخطة األمريكية للسالم .8
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، : نادية سعد الدين - انعم  

"القيـــادة الفلســـطينية لـــم تتبلـــغ مـــن اإلدارة األمريكيـــة، ســـواء بشـــكل مباشـــر أم غيـــر مباشـــر  لــــ"الغد"، إن
وأضـاف أبـو  بواسطة دولة عربيـة، عـن أ  خطـة أو مالمـح مـا يسـمى "صـفقة القـرن" لعمليـة السـالم".

ــم تقــدم أ  خطــة أو مالمــح أوليــة لمضــمون أفكــار لعمليــة الســالم إلــى أ يوســف ن "اإلدارة األمريكيــة ل
الموقــف الفلســطيني  لمــا يتــردد فــي األنبــاء، م كــداً  جانــب الفلســطيني مــن خــالل دولــة عربيــة"، خالفــاً ال

وأوضح أن مالمح مـا يسـمى "صـفقة  بشأن القدس المحتلة. الرافض للتصعيد األمريكي العدائي م خراً 
 القـــرن"، حســـب المتســـرب مـــن مضـــامينها، تعكـــس حقيقـــة الموقـــف األمريكـــي األخيـــر، الـــذ  يســـتهدف

ســقاطاإلســرائيلية،  –إخــراا القــدس مــن المفاوضــات الفلســطينية  عــودة الالجئــين الفلســطينيين،  حــق   وا 
 مما يعني تصفية القضية الفلسطينية.

 1/3/2018 ،الغد، عم ان
 

 يونس األسطل: نقل السفارة األمريكية سيشعل االنتفاضة والمقاومةالنائب  .9
د. يـونس األسـطل أن  في المجلس التشـريعي الفلسـطيني أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح :غزة

ــــة منتصــــف  ــــى القــــدس المحتل ــــة إل ــــل الســــفارة األمريكي ــــرار نق ــــار/ ق مــــن شــــأنه إشــــعال  2018 مــــايوأي
 فـي تصـريح نشـر األربعـاء ،ووصف النائب األسـطل االحتالل. االنتفاضة، وزيادة وتيرة المقاومة ضد  

ورأى أن ســبب تجــر  اإلدارة األمريكيــة علــى القــدس  الغبية".قــرارات اإلدارة األمريكيــة بـــ" ،28/2/2018
 " و الضعف العربي المخز ، والتواط  الخياني للسلطة الفلسطينية". 

 28/2/2018 ،فلسطين أون الين
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 األسرى منظمة التحرير وهيئات األسرى تطالب بإلغاء التشريعات العنصرية بحق   .11
ة، و يئات األسرى، بإلغـاء التشـريعات اإلسـرائيلية العنصـرية طالبت منلمة التحرير الفلسطيني :رام هللا
 األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي. بحق  

جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنلمــة التحريــر صــائب عريقــات، ورئــيس  يئــة 
ة العامــة شــ ون األســرى والمحــررين عيســى قراقــع، ورئــيس نــاد  األســير قــدورة فــارس، وعضــو األمانــ

أمـين شـومان، وممثلـو  األسـرىلالتحاد العام للمرأة الفلسطينية  يثم عرار، ورئيس  يئـة متابعـة شـ ون 
 ، مع الممثلين الدوليين لدى فلسطين، في مقر دائرة ش ون المفاوضات.اإلنسانم سسات حقوق 

ـــين اإلداريـــ ـــة للســـرى بمـــا فيهـــا مقاطعـــة المعتقل ين الفلســـطينيين ونـــاقل المجتمعـــون األوضـــاع الطارئ
لمحـــاكم االحـــتالل العســـكرية والقـــانون اإلســـرائيلي العنصـــر  القتطـــاع مخصصـــات األســـرى وعـــائالت 

 الشهداء والجرحى من عائدات الضرائب، التي تجمعها قوة االحتالل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
 28/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الميدانية أصبحت نهجا  إسرائيليا  اإلعدامات  قراقع: .11

أكــد رئــيس  يئــة شــ ون األســرى والمحــررين الفلســطينيين عيســى قراقــع أن : محمـــد الرنتيســي -رام هللا 
سلطات االحتالل تمارس حربًا شرسـة علـى األسـرى فـي سـجونها، فـي وقـت مـا زالـت تـرفض اعتبـار م 

، م كدًا اسـتمرار الشـعب الفلسـطيني فـي أسرى حرب، األمر الذ  يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيالً 
وبــي ن قراقـع فــي تصـريحات لــ"البيان" أن االحــتالل بإعدامـه األســير  دعـم أسـرام مهمــا بلغـت التهديـدات.

األســرى، والفلســطينيين بوجــه عــام،  ياســين الســراديح بــدم بــارد، إنمــا ينفــذ جــرائم حــرب ممنهجــة، ضــد  
 حتالل، أمام المحكمة الجنائية الدولية، كمجرمي حرب.مطالبًا في الوقت ذاته، بمحاكمة جنود اال

 1/3/2018 ،البيان، دبي
 

 االحتالل يفرج عن النائب إبراهيم دحبور :جنين .12
عــن النائــب فــي المجلــس التشــريعي 28/2/2018 أفرجــت ســلطات االحــتالل الصــهيوني األربعـاء: جنـين

 ب مدينة جنين.عن كتلة التغيير واإلصالح إبرا يم دحبور من بلدة عرابة جنو 
 28/2/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             4570 العدد:             3/1/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 وفد حماس يعود لغزة بعد زيارة ناجحة للقاهرة .31
وصـــل مســـاء اليـــوم وفـــد قيـــادة حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" برئاســـة رئـــيس المكتـــب السياســـي 

 رية القا رة.إسماعيل  نية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك بعد زيارة ناجحة إلى العاصمة المص
والتقـى الوفـد خـالل الزيـارة التـي شـارك فيهـا عـدد مـن قـادة حمـاس فـي الخـارا بالمسـ ولين المصـريين، 
وناقشوا التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واألوضاع اإلنسـانية فـي قطـاع غـزة، وملـف 

كمـــا أجـــرى الوفـــد عـــددا مـــن  المصـــالحة، وكـــذلك العالقـــة الثنائيـــة علـــى المســـتوى السياســـي واألمنـــي.
 اللقاءات الداخلية على مستوى قيادة الحركة.  

 28/2/2018، غزة، موقع حركة حماس
 

 ال تدرك فظاعة ما ترتكب ألنها تؤدي أدوارا  وظيفية حكومة الحمد هللا: "الجهاد" .31
االسـتقالة، طالبت حركة الجهاد اإلسـالمي، الحكومـة برئاسـة د. رامـي الحمـد هللا ب: نبيل سنونو -غزة 

واعتبر المتحدث باسم "الجهاد اإلسالمي" داود شهاب في تصريحات لـ"فلسطين"، أن " ذم الحكومة ال 
تمتثــل لمجمــاع الــوطني، لــيس فقــط فيمــا يتعلــق بالوضــع اإلنســاني فــي قطــاع غــزة، بــل أيضــًا سياســيًا 

سها رامي الحمد هللا ومعه و ذا بدا واضحًا خالل إصرار ا على اللقاء بمس ولي االحتالل كما فعل رئي
وزراء ومس ولين في حكومته وكما فعلت أيضًا وزيرة االقتصاد عبيـر عـودة التـي اجتمعـت فـي بـاريس 

وكانــت الحكومــة ذكــرت فــي بيانهــا أنــه "تــم إعــداد موازنــة األســاس مــع األخــذ  مــع نلير ــا اإلســرائيلي".
نــه "تــم إعــداد موازنــة موحــدة فــي حــال بعــين االعتبــار بقــاء الوضــع الحــالي القــائم فــي قطــاع غــزة"، وأ

نهــاء االنقســام". وقــال شــهاب: "بيــان الحكومــة وضــع المــواطنين فــي قطــاع غــزة  تحقيــق المصــالحة وا 
ر ينة وأداة ضغط وابتزاز سياسي"، متابعا: " ذا يعد جريمة كبيرة أقل ما ينبغـي أن يقـال  ـو أن علـى 

جــزء وطرفــًا مــن المشــكلة وســببا فــي األزمــة   ــذم الحكومــة أن تقــدم اســتقالتها وترحــل ألنهــا أصــبحت
واتهم الحكومة بأنها "ال تدرك فلاعة مـا ترتكـب ألنهـا تـ د  أدوارًا  الخطيرة التي يمر بها قطاع غزة".

 وليفية".
 28/2/2018، فلسطين أون الين

 
 تشكيل حكومة وحدة وطنية" تدعو إلى الشعبية" .31

جبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين كايـد الغـول، إلـى دعـا عضـو المكتـب السياسـي لل: نبيـل سـنونو -غزة 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، فــي إطــار معالجــة ملــف االنقســام، حتــى تتحمــل مســ ولية تنفيــذ كامــل 

دارة أعمالها باالستناد إلى القوى السياسية والمجتمعية التي تشارك فيها.  اتفاقات المصالحة وا 
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ع تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة حتــى تــتمكن مــن وقــال الغــول فــي حــديث لصــحيفة "فلســطين": "نحــن مــ
 إدارة مهامها باالستناد للمصلحة الوطنية واالتفاقات الموقعة".

وأكــد أن اإلجــراءات التــي تتخــذ ا الســلطة بحــق قطــاع غــزة "غيــر مبــررة"، مبينــا أن االنقســام يجــب أن 
 ُيعال  استنادا لحوار يجب أن يتواصل لتطبيق االتفاقات الموقعة.

ن أمله في أن تعتمد الحكومة الموازنة التي أدرجت فيها احتياجات القطاع بمعزل عما إذا كما عبر ع
 كان االنقسام سينتهي اليوم أو بعد فترة، مردفا: "مع أمنياتنا أن ينتهي االنقسام اليوم قبل الغد".

 28/2/2018، فلسطين أون الين
 

 "الديمقراطية" و"المجاهدين" تدعوان إلى تصعيد المقاومة .31
دعت حركة المجا دين، والجبهة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين إلـى تصـعيد المقاومـة واالنتفاضـة : غزة

 في وجه االحتالل اإلسرائيلي واالستيطان، في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك، خالل زيارة وفد قياد  من حركة المجا دين برئاسة رئيس مكتبها السياسي نائل أبو عودة، 

ة الديمقراطيــــة لتحريــــر فلســــطين فــــي قطــــاع غــــزة، لتهنئتهــــا بالــــذكرى التاســــعة واألربعــــين قيــــادة الجبهــــ
وكان في استقباله عضوا المكتب السياسي للجبهة طالل أبو لريفة وزياد جرغون، وعـدد  النطالقتها.

وأكد الطرفان ضرورة تطوير االنتفاضة وصواًل إلى مقاومة شاملة على طريق  من قياداتها وأعضائها.
لعصـــــيان الـــــوطني الشـــــامل، لـــــدحر االحـــــتالل، والتصـــــد  للمشـــــاريع األمريكيـــــة التصـــــفوية للقضـــــية ا

 الفلسطينية، التي كان  خر ا قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وشــددا علــى ضــرورة إنهــاء االنقســام، وتطبيــق اتفاقيــات اإلجمــاع الــوطني، ومنهــا اتفــاق القــا رة، الــذ  

 م، وانتشال قطاع غزة من األزمات الكارثية التي يمر بها.2017ين الثاني )نوفمبر( تشر  22عقد في 
 28/2/2018، فلسطين أون الين

 
 تختتم مؤتمرها في الضفة وتنتخب قيادة مركزية "الديمقراطية" .31

اختتمــت منلمــات الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين فــي الضــفة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس،  :رام هللا
ل م تمر ــا اإلقليمــي الســادس، بإجــازة التقريــر السياســي وخطــة العمــل النضــالي للمرحلــة المقبلــة، أعمــا

وانتخـاب قيـادة جديـدة لمقلـيم، إلــى جانـب انتخـاب منـدوبي الضـفة بمــا فيهـا القـدس إلـى المـ تمر العــام 
هاض دور وعقـد المـ تمر تحـت شـعار "مـن أجـل اسـتن للجبهة المقرر انعقادم أواخر شهر  ذار المقبل.

جبهتنا ومنلماتنا الديمقراطية وتعزيـز انخراطهـا ومشـاركتها فـي النضـال الجمـا ير  وصـوال النتفاضـة 
مـ تمرا فرعيـا فـي  15مـ تمرا مناطقيـا، و 62مـ تمرا قاعـديا، و 357شعبية شاملة" وجاء تتويجا ألعمال 
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ة والنســوية والشــبابية مختلــف محافلــات الضــفة بمــا فيهــا مدينــة القــدس العاصــمة، والقطاعــات العماليــ
 والمعلمين والمهنيين.

وشــددت الجبهــة علــى ضــرورة االنتقــال إلــى تبنــي وتطبيــق اســتراتيجية وطنيــة جديــدة تهــدف إلــى جعــل 
االحــتالل مكلفــًا إلســرائيل بحيــث تضــطر للبحــث عــن حــل سياســي للصــراع بمــا يــوفر الشــروط لعمليــة 

فيــــذ قراراتهــــا فــــي إطــــار مــــ تمر دولــــي كامــــل سياســــية جــــادة تقــــوم علــــى احتــــرام الشــــرعية الدوليــــة وتن
وتقوم االستراتيجية البديلة على تصـعيد  الصالحيات برعاية دولية جماعية بديلة عن التفرد األمريكي.

ويقــوم المحــور الثــاني لالســتراتيجية البديلــة  المقاومــة الشــعبية وصــواًل بهــا إلــى انتفاضــة شــعبية شــاملة.
مـــع الــــدولي علـــى تحمــــل مســـ ولياته لــــردع انتهاكـــات إســــرائيل علـــى "التـــدويل" بمــــا يعنـــي حمــــل المجت

 ومعاقبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. 
عضوا يمثلون شتى المنلمات  76واختتم الم تمر أعماله بانتخاب قيادة مركزية جديدة ضمت 

، كما بلغت نسبة الشباب %27الجغرافية والقطاعية، ولجان االختصاص، بلغت نسبة الرفيقات فيها 
 .% 41من الجنسين نحو 

 28/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل يعتقل سبعة من نشطاء الكتلة اإلسالمية بجامعات الضفة .31
فــي جامعــات الضــفة اإلســالمية اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي ســبعة طــالب مــن نشــطاء الكتلــة 

 لة اليومين الماضيين، فيما أصدر حكما بالسجن بحق طالب ثامن.الغربية المحت
ففــي مدينــة الخليــل اعتقلــت قــوات االحــتالل الطــالبين عــز أبــو حســين ومعتصــم النتشــة، والطالــب فــي 
جامعة البوليتكنيك صهيب القواسمي، في حين أصدرت حكمًا على الطالب نـزار محمـد بالسـجن لمـدة 

وفـي جامعـة النجـاح الوطنيـة اعتقلـت قـوات االحـتالل   الف شـيكل. 3أشـهر، وغرامـة ماليـة بقيمـة  10
وفـي جامعـة بيرزيـت  يومـًا. 20الطـالبين عبـد الـرحمن شـحادة وخالـد كـوع، علمـًا بـأن موعـد زفافـه بعـد 

اعتقلت قوات االحتالل الطالب مصعب مفارجة بعد اقتحام منزله في قرية بيت لقيا، وذلك في أعقـاب 
وفــي الســياق ذاتــه، اعتقلــت قــوات االحــتالل  الطالــب أســيد القــدومي. اإلســالميةاعتقــال منســق الكتلــة 

 الطالب في جامعة القدس محمد عطا في أثناء مرورم على حاجز جبع العسكر .

 28/2/2018، غزة، موقع حركة حماس
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 وتتوقع موافقة ترامب "سي"تعرض خطة لتطبيق القانون اإلسرائيلي في المنطقة  شاكيد .31
كشــفت صــحيفة "واشــنطن بوســت" فــي تقريــر لهــا نشــرته األربعــاء، عــن خطــة وزيــرة العــدل واشــنطن: 

مكانية موافقة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، حسـب  اإلسرائيلية إيليت شاكيد لضم الضفة الغربية، وا 
 نيوز العبر . i24موقع "

ياســات اإلســرائيلية، ممــا مــنح وقالــت الصــحيفة إن إدارة ترامــب  ــي أقــل اإلدارات األمريكيــة انتقــادًا للس
الحكومــة اإلســرائيلية الشــعور بــأن الوقــت مناســب لالســتفادة القصــوى مــن الوضــع، وأن شــاكيد مدافعــة 
صــريحة عــن فكــرة ضــم أجــزاء مــن أراضــي الضــفة الغربيــة التــي تأمــل الســلطة الفلســطينية الحصــول 

 عليها من أجل إقامة دولة مستقبلية.
ســت مــع شــاكيد، قالــت انهــا تعتقــد أن الوقــت قــد حــان لتطبيــق الســيادة وفــي مقابلــة أجرتهــا واشــنطن بو 

" قائلة: "في المنطقـة Cاإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية كاملة على األراضي المناطق المصنفة "
C ـــاك نصـــف مليـــون إســـرائيلي و ـــق القـــانون  100 ن ـــا أن نطب ـــه ينبغـــي لن ـــد أن ـــف فلســـطيني، وأعتق أل

، وسـوف Cوما سيحدث  و تطبيق القانون اإلسـرائيلي فـي المنطقـة … طقة اإلسرائيلي على  ذم المن
جــزءًا مــن اتحــاد كونفــدرالي مــع األردن وغــزة، أعتقــد أن أ  حــل اليــوم يحتــاا  Bو  Aتكــون المنــاطق 

 إلى أن يكون جزءا من الحلول اإلقليمية، إنها ليست مشكلة إسرائيل فقط".
 ـــذم المســـألة أكثـــر صـــعوبة، البيـــت األبـــيض ا ن أكثـــر وأضـــافت: "بـــالطبع، مـــع إدارة أوبامـــا كانـــت 

انفتاحـــًا، وأعتقـــد أن ترامـــب رئـــيس شـــجاع جـــدًا، و ـــو يفكـــر خـــارا الصـــندوق وال يـــرتبط بنمـــاذا وزارة 
 الخارجية القديمة".

 1/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 2017من مخططات إرهابية في عام  بلدا   30 حذرت "إسرائيل" كوهين: .02
 30أن إسرائيل حذرت ، إيلي كو ين خالل م تمر قانون ُعقد في جامعة تل أبيب قتصاداالوزير  قال

 .2017بلدا من حول العالم من مخططات إر ابية محددة خالل عام 
وقال الوزير، في تسجيل لخطاب له )بالعبرية( بثته إذاعة الجـيل صـباح اإلثنـين: "لقـد سـمعتم جميعـا 

قــت محادثــة  اتفيــة مــن دولــة إســرائيل ممــع تحــذيرات محــددة بــأن فــي األســبوع الماضــي أن أســتراليا تل
بلــدا تلقــوا محادثــات  اتفيــة مــن إســرائيل فــي  30إر ــابييني يعتزمــون تفجيــر طــائرة. فــي الواقــع،  نــاك 

، حيث قامت دولة إسرائيل باالتصـال بهـم وقالـت لهـم: علـيكم أن تعرفـوا، م نـاك تخطـيطي لهـذا 2017
 ، كونوا حذرين، سيكون  ناك  جوم". وذاك، قي  ذا المكان وذاك
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إال أن وزير حماية البيئة زئيف إلكين، و و عضـو فـي المجلـس الـوزار  األمنـي المصـغر، سـارع إلـى 
وفــي مقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة الجــيل بعــد نشــر ا لتســجيل كــو ين، شــكك إلكــين  نفــي مــزاعم كــو ين.

ه لم يكـن علـى درايـة باألرقـام التـي أشـار إليهـا بمصداقية وزير االقتصاد في الش ون األمنية، وقال بأن
 كو ين في تصريحته التي أدلى بها في الم تمر في اليوم السابق.

 26/2/2018، تايمز أوف إسرائيل
 

 : إذا لم يتم إعادة جنودنا ستدفع غزة الثمنحماسمردخاي يهدد  .03
ا "، مسـاء الثالثـاء، إنـه "إذا قال منسق أعمال الجيل اإلسرائيلي، اللواء "يو ف مردخ: القدس المحتلة

 لم يتم إعادة جنودنا المأسورين بيد حماس، ستدفع غزة الثمن".
وأضـــاف مردخـــا : "أن تحســـين لـــروف الحيـــاة بقطـــاع غـــزة، مر ـــون بإعـــادة  ـــدار جولـــدين، وأرون 

 شا ول، والمواطنين المدنيين المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة".
مراسيم تعيين العقيد "إياد صالح" رئيسا جديدا لهيئة التنسيق  جاءت تصريحات اللواء مردخا ، خالل

 واالرتباط المدني بالجيل اإلسرائيلي مع قطاع غزة.
 28/2/2018، وكالة سما اإلخبارية

 
 "نتيف هأفوت" عماريةعلى تأجيل إخالء البؤرة االست تصادق "العليا" .00

ة أمـس، أنهـا قبلـت طلـب الحكومـة تأجيـل أعلنت المحكمة العليـا اإلسـرائيلي: أ ف ب -القدس المحتلة 
 "غــول عتصــيون"الواقعــة قــرب مســتوطنة  "نتيــف  ــأفوت"وحــدة ســكنية اســتيطانية فــي بــ رة  15 ــدم 

حزيــران )يونيــو( المقبــل، بعــدما كــان مقــررًا فــي الســادس مــن الشــهر  15جنــوب القــدس المحتلــة، حتــى 
الء البــ رة كونهــا مبنيــة علــى أراٍض الجــار . كمــا وافقــت المحكمــة علــى طلــب قد مــه فلســطينيون بــإخ

 خاصة بهم.
 1/3/2018الحياة، لندن، 

 
 يسحبان ترشحهما لرئاسة "ميرتس" لخسارتهما مراكز القوة وغيلؤونغلؤون  .01

أعلنت رئيسة "ميرتس"، ز افا غل ون، يـوم األربعـاء، اعتزالهـا الحيـاة السياسـية، وسـحب :  اشم حمدان
يرتس". وبعد إعالن غل ون، أعلـن رئـيس الكتلـة، إيـالن غيلـ ون، ترشيحها من المنافسة على رئاسة "م

ســحب ترشــيحه لرئاســة "ميــرتس"، ألســباب صــحية. وبالنتيجـــة فــإن التقــديرات تشــير إلــى فــوز عضـــو 
وتبين أن غل ون قد اتخـذت  ـذا القـرار بعـد أن أدركـت أنـه مـن  الكنيست تماز زندبرغ برئاسة الحركة.
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. وبحســـب صـــحيفة " ـــنرتس"، فإنـــه بعـــد تغييـــر طريقـــة االنتخابـــات الصـــعب عليهـــا أن تفـــوز بالرئاســـة
ألفـا، األمـر الـذ  فاجأ ـا، وجعلهـا تفقـد مراكـز قوتهـا داخـل  30ضاعفت "ميـرتس" عـدد أعضـائها إلـى 

كمــا تبــين أن غلــ ون أصــابها "خيبــة أمــل" مــن تراجــع انتســاب العــرب لـــ"ميرتس" بــداعي أنهــا  الحركــة.
ونقل عن مصدر داخل "ميرتس" قوله إن المنتسبين الجدد  ين العرب"."تحلى بدعم كبير بين المنتسب

 "زعزعوا المستقبل السياسي ألعضاء كنيست  خرين من الكتلة".
 28/2/2018، 48عرب 

 
 للتأثير على مجرى قضية مع قاضٍ  مراسالتشبهات حول  .01

عاء، بـالتحقيق فـي األرب ءطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحا  مندلبليت، مسا: محمود مجادلة
االشــتبام بفضــيحة مراســالت نصــية جديــدة بــين القاضــي فــي المحكمــة المركزيــة فــي مدينــة حيفــا، أميــر 
طوبي، وصاحب شأن في قضية، وفيما ينفي القاضي ضلوعه بأ  ممارسـات مماثلـة، تعتبـر القضـية 

 محاولة استثنائية إلسقاط قاض وممارسة الضغط عليه ودفعه إلى التنحي.
تهم بـــالتزوير واالحتيـــال يـــدعى أســـاف أمبـــر، عـــن رســـائل مـــن تطبيـــق المراســـالت النصـــية وكشـــف مـــ

"واتساب" تشير إلى أن القاضي تراسل بشأنه مع أحد كبار المس ولين فـي المحـاكم اإلسـرائيلية، وذلـك 
 خالل إجراءاته في طلب عزل القاضي عن القضية.

دلبليت، أوامـرم ببـدء التحقيـق فـي القضـية، وفي أعقاب الكشف عن  ذم المراسالت النصية، أصـدر منـ
 وتم إطالع رئيسة المحكمة العليا ووزيرة القضاء على مجريات التحقيق.

 28/2/2018، 48عرب 
 

 حربية إسرائيلية جديدة استراتيجية": الوعي"الحرب على  .01
مـا يمكـن كث ف الجيل اإلسرائيلي في السـنوات األخيـرة نشـاطه علـى الجانـب الن فسـي، في: باسل مغربي

تسميته "الحرب على الوعي"، كجـزء مـن جهـودم الراميـة إلـى "خلـق الـوعي وتطـوير األدوات التنليميـة 
التي تدعم تصور الجـيل"، وفـق تقريـر نشـرم "معهـد أبحـاث األمـن القـومي" فـي جامعـة تـل أبيـب، يـوم 

 األربعاء.
الت علـى الـوعي لـدى وأوضح التقرير أن خطة الجيل في  ذا السياق تشتمل على وضع مفهوم لحم

وتطـــوير األدوات التكنولوجيـــة، وتـــدريب األفـــراد المناســـبين، وبنـــاء األطـــر  الجانـــب غيـــر اإلســـرائيلي،
التنليميــــة التــــي تــــدعم  ــــذا المفهــــوم، وذلــــك "لتوجيــــه الخطــــاب المباشــــر إلــــى العديــــد مــــن الجمــــا ير 

لتقريـر بــ"العناصر اإلر ابيـة المستهدفة في الدول المعادية"، بما في ذلك الخطـاب نحـو مـع مـا أسـمام ا
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وُيشـــــكل التطـــــوير التكنولـــــوجي، باإلضـــــافة إلـــــى التواجـــــد فـــــي الشـــــبكات  فـــــي الشـــــبكات االجتماعيـــــة".
 لدولة إسرائيل إلى جانب األنشطة العسكرية التقليدية". استراتيجيااالجتماعية ومراقبتها، "مصدرا 

 28/2/2018، 48عرب 
 

 ب خفض ضحايا الحرب على غزة سخيفعليا: مطلالإسرائيلي بالمحكمة  قاضٍ  .01
بعد تعيينه قاضيا في المحكمة العليا، األسبوع الماضـي، تبـين أن القاضـي البروفيسـور :  اشم حمدان

ألــيكس شــطاين كــان قــد نشــر فــي صــفحته علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي )الفيســبوك( أن مطالــب 
ى قطـاع غـزة سـخيفة وغيـر مقبولـة. القانون الـدولي بالحفـال علـى تـوازن فـي أعـداد ضـحايا الحـرب علـ

 كما نشر أن "إسرائيل غير ملزمة بتزويد قطاع غزة بالكهرباء"، ووجه انتقادات شديدة للمحكمة العليا.
وبحســب "شــركة األخبــار" فــإن مــا نشــر تــم محــوم مــن صــفحة شــطاين قبــل أســبوع مــن انعقــاد اجتمــاع 

 طاين التعقيب.اللجنة لتعيين القضاة. وفي أعقاب الكشف عن ذلك، رفض ش
وجاء أن شطاين كان قد نشر موقفه المشار إليه خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غـزة، فـي 

 . 2014صيف العام 
 28/2/2018، 48عرب 

 
 النار على ياسين السراديح من مسافة صفراالحتالل فيديو يوثق إطالق  .01

ن جنــدي ا مركــز مدينــة و يقــارب عشــر بعــد منتصــف الليــل، د ــم مــا  1:00نحــو الســاعة  22/2/2018فــي 
. بعـد ربـع سـاعة اقـتحم اإلسرائيلي وفًقا الدعاء الجيل -أريحا ألجل تنفيذ مهم ات اعتقال في المدينة 

بعض الجنود منزاًل في أحد األزق ة وأجروا فيه تفتيًشا فيما انتلر جنود  خرون عند نهاية الزقاق. أدى 
لها رشق حجـارة نحـو م. فـي مرحلـة مـا ركـض ياسـين السـراديح وجود الجنود إلى اندالع مواجهات تخل  

عاًمــا( محــاواًل الهجــوم علــى الجنــود الــواقفين فــي الزقــاق وفــي يــدم قضــيب معــدني موصــول  خــرم  35)
 بـ"جنط".

فــي مشــا د مصــو رة التقطتهــا كــاميرات مراقبــة مثب تــة علــى حوانيــت فــي المنطقــة يلهــر الســراديح و ــو 
ب فــي يــدم، وجنــد   يطلــق عنــد ا النيــران مــن مســافة صــفر علــى الجــزء يــركض نحــو الجنــود والقضــي

الســفلي  مــن جســدم. بعــد إطــالق النيــران عليــه يخــرا مــن الزقــاق ثالثــة جنــود  خــرين ويهــاجم الجنــود 
ونه إلى داخل  -األربعة السراديح الملقى على األرض  يشبعونه ركاًل شديًدا ويضربونه بأسلحتهم ويجر 

هـــون إليـــه نـــور مصـــباح  الزقـــاق.  نـــاك يواصـــل الجنـــود جـــر م و ـــو علـــى بطنـــه ثـــم  ينحنـــون فوقـــه ويوج 
 ويركلونه قلياًل ويزيحونه بأرجلهم. 
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 روابط إلى مادة الفيديو الكاملة:
ELxc0https://www.youtube.com/watch?v=qtatiw 
YyU-pRbKG2https://www.youtube.com/watch?v=q 

LDGmQTbzk-https://www.youtube.com/watch?v=d 
4o5www.youtube.com/watch?v=nsMtuLskhttps:// 

 28/2/2018(، بتسيلم) لحقوق اإلنسان اإلسرائيليمركز المعلومات 
 

 األقصى تزامنا  مع بدء "المساخر" العبري المسجد يقتحموناليهود عشرات المستوطنين  .01
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يوم األربعاء، المسجد األقصى المبـارك، مـن بـاب  المحتلة:القدس 

 راسة مشددة ومعززة من قوات االحتالل الخاصة.المغاربة، ودن سوا حرمته، بح
وقال مراسلنا في القدس إن االقتحامات جاءت مع بدء عيد المساخر "البوريم" العبـر ، والـذ  اسـتبقته 
جماعــات الهيكــل المزعــوم بــدعوات مكثفــة لجمهور ــا مــن المســتوطنين، بالمشــاركة الواســعة فــي اقتحــام 

 ويوم الخميس. األربعاء األقصى يوم
أشـــار إلـــى محـــاوالت متكـــررة مـــن بعـــض المســـتوطنين إلقامـــة طقـــوس وحركـــات تلموديـــة صـــامتة فـــي و 

المسجد، في الوقت الذ  نفـذت فيـه مجموعـات المسـتوطنين جـوالت اسـتفزازية ومشـبو ة فـي المسـجد، 
 واستمعت الى شرح حول أسطورة الهيكل مكان األقصى المبارك.

 28/2/2018، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
 

 توغل محدود لجرافات االحتالل شرق خانيونس .01
توغلت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صـباح اليـوم الخمـيس، بشـكل محـدود، خـارا الشـريط : خانيونس

وقالــت مصــادر محليــة، إن أربــع جرافــات  الحــدود ، شــرق محافلــة خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة.
ارا الشريط الحدود ، انطالًقا مـن موقـع صـوفا العسـكر ، عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود، خ

 شرقي بلدة الفخار  الواقعة إلى الشرق من محافلة خان يونس.
وذكــرت المصــادر أن الجرافــات شــرعت بعمليــات تجريــف خــارا الشــريط الحــدود ، بإســناد مــن القــوات 

 المتمركزة داخل الشريط الحدود .
 1/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qtatiw0ELxc
https://www.youtube.com/watch?v=qtatiw0ELxc
https://www.youtube.com/watch?v=q2pRbKG-YyU
https://www.youtube.com/watch?v=q2pRbKG-YyU
https://www.youtube.com/watch?v=d-LDGmQTbzk
https://www.youtube.com/watch?v=d-LDGmQTbzk
https://www.youtube.com/watch?v=nsMtuLsk5o4
https://www.youtube.com/watch?v=nsMtuLsk5o4
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 على هدم متاجره السلطات اإلسرائيلية تجبر مقدسيا   .12
أجبــرت الســلطات اإلســرائيلية، مســاء األربعــاء، مقدســًيا علــى  ــدم متــاجرم، فــي قريــة المحتلــة: القــدس 

وأفــــادت مصــــادر صــــحفية، أن  العيســــوية، شــــمال شــــرقي المدينــــة المحتلــــة، بحجــــة "عــــدم التــــرخيص".
ألــــف  20ل )كألــــف شــــي 70لمحــــالت، غرامــــة مقــــدار ا الســــلطات اإلســــرائيلية فرضــــت علــــى صــــاحب ا

 وذكر شهود عيان من سكان العيسوية، أن المتاجر تعود للمواطن خليل علي خليل محمود. دوالر(.
 1/3/2018، القدس، القدس

 
 كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد تراجع االحتالل عن إجراءاته .13

القيامــة فــي القــدس المحتلــة، يــوم األربعــاء الســاعة أعــادت كنيســة : محمــود الســعد  -القــدس المحتلــة 
، فــتح أبوابهــا بعــد ثالثــة أيــام مــن اإلغــالق، وذلــك بعــد إعــالن الســلطات اإلســرائيلية تعليــق اً الرابعـة فجــر 

 قرار فرض الضرائب ضد ممتلكات الكنائس في القدس، تحت ضغط شعبي ورسمي فلسطيني.
ليــاني لـــ"العربي الجديــد"، إن "الكنيســة فتحــت أبوابهــا وقــال رئــيس التجمــع الــوطني المســيحي، ديمتــر  د

بوجود عدد من الر بان وبوجود عدد من عائلة جودة الذين يحملون مفتاح الكنيسة"، موضحًا أن "فتح 
 أبواب الكنيسة في  ذا التوقيت ألن الكنيسة تفتح أبوابها عادة وبشكل يومي في مثل  ذا التوقيت".

لعديد من الفعاليات سيعلن عنـه الحقـًا احتفـااًل بهـذا االنتصـار"، كاشـفًا عـن وأشار دلياني إلى تنليم "ا
"برنــام  احتجــاجي تصــاعد  كــان مــن المفتــرض أن يصــل إلــى اإلضــراب عــن الطعــام، فــي حــال لــم 

 تتراجع حكومة االحتالل عن قرار ا".
 28/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 يد فرض الضرائب على الكنائستجمثيوفيلوس الثالث يشكر نتنياهو على قرار  .10

بــل رعيتــه خــرا بطريــرك القــدس، ثيوفيلــوس الثالــث، المــتهم مــن ق  : محمــود الســعد  -القــدس المحتلــة 
بتســـريب أراٍض لمســـرائيليين، ببيـــان يشـــكر فيـــه رئـــيس حكومـــة االحـــتالل بنيـــامين نتنيـــا و علـــى قـــرار 

أعلــن ر ســاء الكنــائس المســ ولون ووفــق البيــان، فقــد  تجميــد فــرض الضــرائب علــى ممتلكــات الكنيســة.
بطريركيـة الـروم األرثـوذكس وحراسـة األرض  –عـن كنيسـة القيامـة و"الوضـع القـائم" )السـتاتوس كـوو( 

المقدسة وبطريركية األرمن في ختام اجتماع عقد مساء الثالثاء، عن إعادة فتح كنيسة القيامة الساعة 
 ات اإلسرائيلية.الرابعة من فجر يوم األربعاء، بعد تجميد اإلجراء
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مـن رئـيس الحكومـة، فـإن الكنـائس تتطلـع للعمـل مـع الـوزير  نغبـي  وجاء في البيان: "بعـد تـدخل بنـاءً 
وجميع من يحب القدس لضمان بقاء مدينتنا المقدسة، حيث ال يزال وجودنا المسيحي يواجه تحديات، 

 مكانًا تعيل وتنمو فيه الديانات التوحيدية الثالث".
 28/2/2018، ، لندنالعربي الجديد

 
 عنه اإلفراجفي يوم  لالعتقال اإلداري االحتالل يحول أسيرا  : نادي األسير .11

، إن سلطات االحتالل أصـدرت أمـر اعتقـال إدار  األربعاءيوم ، قال ناد  األسير الفلسطيني: رام هللا
وم الـذ  كـان عامـًا( مـن مخـيم جنـين فـي اليـ 23لمدة أربعة شـهور بحـق األسـير توفيـق أحمـد الشـلبي )

 من المقرر اإلفراا عنه بعد اعتقال استمر لمدة عاما ونصف العام.
، 2016وذكر نـاد  األسـير فـي بيـان، أن األسـير الشـلبي كـان اعتقـل فـي شـهر أكتـوبر/ تشـرين األول 

وُحكم عليه بالسجن لمدة تسعة شهور ونصف ثم حول إلى االعتقال اإلدار ، وبعد انتهـاء مـدة األمـر 
 أصدرت سلطات االحتالل عليه مجددًا ُحكمًا لمدة شهرين ونصف. اإلدار ،

 28/2/2018القدس، القدس، 
 

 استكماٌل النتصار األقصى "القيامة"شخصيات دينية فلسطينية: انتصار  .11
ســالمية، يــوم األربعــاء، أن : محمــود الســعد  -رام هللا  أك ــدت شخصــياتن دينيــة فلســطينية، مســيحية وا 

مساء الثالثاء، بتراجع االحتالل اإلسرائيلي عن قرارم وتجميد إجراءاته المتعلقة االنتصار الذ  تحقق، 
بالضرائب المفروضة على الكنائس، وما تبع ذلك من إغالق لكنيسة القيامة في القدس، يمثل انتصارًا 
ثانيــًا، يــأتي اســتكمااًل لمعركــة المســجد األقصــى، العــام الماضــي، والتــي حاولــت إســرائيل مــن خاللهــا 

قال األمين العـام لــ"الهيئة اإلسـالمية والمسـيحية"، حنـا عيسـى، إن "مـا و  فرض بوابات إلكترونية عليه.
تكملـة لالنتصـار الـذ  تـم  فـي المسـجد األقصـى، فـي شـهر يونيـو/حزيران  )يوم الثالثاء( جرى باألمس

عـن الحـرب ال  الماضي، ضمن احتجاجات سلمية وقانونية، إذ إن إسـرائيل تعلـم أن االحـتالل الناشـ 
وأكــد عيســى أن "إســرائيل اســتغلت الحالــة القائمــة فــي العــالم، مــن أجــل تنفيــذ  يــ د  إلــى نقــل الســيادة".

مخططاتهــا، ولكــن الشــعب الفلســطيني أثبــت أن كــل مــا تقــوم بــه إســرائيل مخــالف لالتفاقيــات الموقعــة 
لتراث في المسجد األقصـى، بدورم، قال الشي  ناجح بكيرات، رئيس قسم المخطوطات وا بيننا وبينهم".

إن "األ ــم  ــو أن القــدس مــا زال فيهــا ر بانهــا وشــيوخها رغــم كــل الحصــار، وفيهــا عطــاء بحاجــة إلــى 
 استغالل، إن القدس رب ت أطفالها وشيوخها على التمسك بها".

 28/2/2018العربي الجديد، لندن، 
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 لشق طريق استيطانية دونما   24نابلس: االحتالل يضع يده على  .11
قريـة  أراضيدونما من  24قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، وضع يد ا على : بلسنا

وقـــال مســـ ول ملـــف االســـتيطان شـــمال الضـــفة  بـــورين جنـــوب نـــابلس  بهـــدف شـــق طريـــق اســـتيطانية.
دونمـا مـن أراضـي بـورين،  24غسان دغلس لوكالة "وفا"، إن قوات االحتالل قـررت وضـع يـد ا علـى 

 قة المربعة  بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى مستوطنة "براخا" شرق القرية.من منط
وأضاف أن القرار يهدد عشرات الدونمات المزروعة باالستيالء عليها، ويشدد من الحصار على قريـة 
بورين المحاطة بعدد من المستوطنات، مشـيرا إلـى أن القـرار يـنعكس علـى التمـدد العمرانـي للقريـة مـن 

 جوانب.مختلف ال
 28/2/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 1967استشهدوا عقب اعتقال االحتالل لهم منذ  ا  فلسطيني 213: هيئة شؤون األسرى .11

فلســطينًيا قــد استشــهدوا بعــد االعتقــال مــن  213أفــادت مصــادر حقوقيــة فلســطينية رســمية، أن : رام هللا
كـــرت المصـــادر التابعـــة لهيئـــة شـــ ون األســـرى وذ .1967قبـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي  منـــذ العـــام 
( استشــهدوا خــالل "انتفاضــة القــدس"  التــي انــدلعت 213والمحــررين، أن ســبعة فلســطينيين )مــن أصــل 

 . 2015في األول من تشرين أول/ أكتوبر 
أســيًرا استشــهدوا بســبب  72وقــال عبدالناصــر فروانــة رئــيس وحــدة الدراســات والتوثيــق فــي الهيئــة، إن 

جـراء إصـابتهم برصاصـات قاتلـة  7نتيجـة اإل مـال الطبـي المتعمـد، و 59القاسي والمميـت، والتعذيب 
أســيًرا استشــهدوا جــراء القتــل  75وأضــاف فروانــة فــي بيــان لــه اليــوم األربعــاء، أن  و ــم داخــل الســجون.

س العمــد والتصــفية الجســدية بعــد اعتقــالهم  كــان  خــر م الشــهيد ياســين الســراديح مــن أريحــا )شــرق القــد
م إلى أن مئات من األسرى المحررين قد استشهدوا بعد خروجهم من معتقالت االحتالل ونو   المحتلة(.

 متأثرين بأمراض ورثو ا بسبب السجن والتعذيب واإل مال الطبي.
 28/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 لطفل التميميب ادعاءات االحتالل بعدم مسؤوليته عن إصابة اصحيفة "هآرتس" تكذ    .11

كذبت صحيفة " نرتس" اإلسرائيلية ادعاءات جيل االحتالل بـأن الفتـى الفلسـطيني محمـد التميمـي لـم 
ونشــرت الصــحيفة تقريـرا عل قــت فيـه علــى بيــان  يتعـرض لجــرح بليـغ فــي رأســه نتيجـة لرصــاص جنـودم.

أن التقـارير التـي رئيس مكتب الحكومة اإلسـرائيلية فـي "المنـاطق" الجنـرال يـ اف مردخـا ، حيـث زعـم 
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تتحــدث عــن إصــابة التميمــي بنيــران الجنــود اإلســرائيليين بـــ"الكذب والتحــريض الفلســطيني"، مــدعيا أن 
 اإلصابة المرعبة التي أدت إلى فقدانه جزءا من جمجمه نتجت عن "سقوطه عن الدراجة".
الــرأ  العــام  وانتقــد تقريــر " ــنرتس" بشــدة تصــريحات الجــيل، مشــددا علــى أن مردخــا  يحــاول إقنــاع

بوجــود كــذب  ائــل ال يقــف التميمــي وحــدم وراءم بــل ووالــدام وغير مــا مــن أفــراد عائلتــه وعشــرات ســكان 
قرية النبي صالح حيث وقع الحادث وكذلك ناشط إسرائيلي يسار  جوناثان بوالك الذ  كان في موقع 

 الحادث.
ــه مــع تســع ة أشــخاص  خــرين ليلــة األحــد، وأشــار التقريــر إلــى أن اســتجواب التميمــي جــاء بعــد اعتقال

 مضيفا أن حالة الطفل الصحية ما زالت غير مستقرة و و في انتلار عملية جراحية جديدة.
وذكرت الصحيفة أن اعتراف التميمي بأن إصابته نتجت عن حادث الدراجـة جـاء علـى األرجـح تحـت 

اقم فــي حــال اســتمرار التهديــد والضــغوط وخوفــا مــن مصــيرم المســتقبلي ومــن أن حالتــه الصــحية قــد تتفــ
 احتجازم أليام وأسابيع.

 28/2/2018، األيام، رام هللا
 

 في الخليل بالقنابل تالميذ مدرسة ابتدائيةجنود االحتالل يهاجمون  .11
فـــوج  تالميـــذ مدرســـة جـــابر االبتدائيـــة، الواقعـــة فـــي حـــي واد  النصـــارى بالبلـــدة القديمـــة فـــي مدينـــة 

ربعــاء، لحلــة دخــولهم إلــى المدرســة بوابــل كثيــف مــن قنابــل األ يــومالخليــل، جنــوب الضــفة الغربيــة، 
الصــوت والغــاز المســيل للــدموع، مــن قبــل جنــود االحــتالل اإلســرائيلي، مــا أدى إلــى إصــابة غــالبيتهم 

 بحاالت االختناق.
تدخلت طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر، وأنقذت تلميذا تعرض لالختناق الشـديد وحالـة 

ـــى أثر ـــا للمستشـــفى، بينمـــا انهمـــك الطـــاقم التدريســـي وعـــدد مـــن المســـعفين والنشـــطاء  إغمـــاء ُنقـــل عل
 الفلسطينيين بمساعدة بقية التالميذ الذين استنشقوا كمية غاز كبيرة من التي أطلقها جنود االحتالل.

ل ،  وجموا بشـك200ويقول مدير المدرسة  شام أبو سنينة، "مع دخول التالميذ إلى المدرسة وعدد م 
مجنون من قبل جنود االحتالل الذين ينتشرون بكثرة في محـيط المدرسـة تزامنـا مـع األعيـاد اليهوديـة، 

 عاما". 12وأطلقوا الغاز بشكل كثيف على تالميذ أكبر م عمرم 
وي كد أبـو سـنينة، أن مـا يتـذر ع بـه االحـتالل مـن أن الجنـود تعرضـوا إللقـاء حجـارة  ـو كـاذب، الهيئـة 

ارة تتواجـد بشـكل دائـم عنـد البوابـات، ولحلـة الهجـوم كـان متواجـدا شخصـيا ولـم يرشــق التدريسـية واإلد
 أ  منهم بالحجارة.

 28/2/2018، عم ان، السبيل
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 يطالبون العالم بمواجهة قرار ترامب بشأن القدسفلسطينيون أطفال  .11
وف إلـــى أطفـــال فلســـطينيون، أمـــس، المجتمـــع الـــدولي والم سســـات الحقوقيـــة علـــى الوقـــ حـــث  ": كونـــا"

جانبهم وتقـديم الـدعم واإلسـناد لهـم  لمواجهـة قـرار الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب بـاالعتراف بالقـدس 
ووجـه األطفـال، خـالل وقفـة احتجاجيـة أمـام مقـر برنـام  األمـم المتحـدة اإلنمـائي  ."إسـرائيل"ـعاصمة ل

موجهــة إلــى االحــتالل بــأن  فــي غــزة بمشــاركة عــدد مــن قــادة القــوى الفلســطينية، رســالة باللغــة العبريــة
القــدس ســتبقى عاصــمة لفلســـطين، ولــن يفرطــوا بهـــا حتــى لــو كــانوا صـــغارًا وأن القــدس مدينــة عربيـــة 

. وأكــد عــدد مــن األطفــال الفلســطينيين المشــاركين بالوقفــة االحتجاجيــة، أن "كنعــاني"فلســطينية أصــلها 
هم لن يتخلوا عن مدينتهم مهما القدس ستبقى عاصمة فلسطين، معربين عن رفضهم لقرار ترامب، وأن

 كلفهم الثمن، وسيستمرون في الدفاع عنها حتى تحرير ا من االحتالل. 
 1/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 من العالقين بمطار القاهرة لمعبر رفح فلسطينيا   22وصول  .12

كانوا  فلسطينيا 22أعلنت السفارة الفلسطينية لدى مصر، مساء األربعاء، وصول : محمد ماجد - غزة
عالقين في مطار القا رة الدولي، إلى الجانـب المصـر  مـن معبـر رفـح البـر  علـى الحـدود مـع قطـاع 

وقالــت الســفارة، فــي بيــان وصــل األناضــول نســخة منــه: "وصــل إلــى  غــزة، تمهيــدا لــدخولهم للقطــاع.
ا رة مواطنــا فلســطينيا كــانوا عــالقين منــذ أســبوع، فــي مطــار القــ 22الجانــب المصــر  مــن معبــر رفــح 

وأشـــارت أنهـــا ستواصـــل تنســـيقها مـــع الجانـــب المصـــر  مـــن أجـــل عـــودة كافـــة الفلســـطينيين  الـــدولي".
 العالقين )لم تحدد عدد م( في مصر إلى غزة في أقرب وقت ممكن.

 28/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 فلسطينيون يطالبون بإغالق مكاتب "الواليات المتحدة" في فلسطين :رام هللا .13
طالــــب عشــــرات الفلســــطينيين، يــــوم األربعــــاء، بــــإغالق المكاتــــب األمنيــــة : / قــــيس أبــــو ســــمرة رام هللا

والسياســــية والثقافيــــة واالقتصــــادية األمريكيــــة فــــي فلســــطين، احتجاجــــا علــــى قــــرار الــــرئيس األمريكــــي 
 باالعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل. 

األمريكـي" )يتبـع للقنصـلية األمريكيـة( فـي مدينـة رام ورفع المشـاركون خـالل وقفـة نلمـت أمـام "البيـت 
هللا وسط الضفة الغربية، دعت لها الفصائل الفلسطينية، األعـالم الفلسـطينية والفتـات منـددة بالسياسـة 
األمريكية تجام القضية الفلسطينية. وطالب المشاركون بطـرد المـولفين والممثلـين األمريكـان العـاملين 

 تبهم. في فلسطين وا غالق مكا
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وقــال األمــين العــام لحركــة المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية، مصــطفى البرغــوثي، لوكالــة األناضــول علــى 
 امل الوقفة، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعـة للواليـات المتحـدة "غيـر مقبـول بعـد موقفهـا 

 بشأن القدس، وانحياز ا لالحتالل". 
يكيـة لعمليـة السـالم، الواليـات المتحـدة شـريك فـي االنتهاكـات وأضاف:" نرفض أ  مقترح أو خطة أمر 

وشريك في االحتالل لبالدنا". وطالب "البرغوثي" بطرد العاملين األمريكيين من كافة المكاتـب األمنيـة 
 والثقافية واالقتصادية، وا غالقها. 

 28/2/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ية مستمرةكنائس القدس.. انتهاكات إسرائيلتقرير:  .10
مــن أمـالك المسـيحيين فــي القـدس المحتلـة وداخــل  %50، صـادرت 1948عنـدما أنشـئت إســرائيل عـام 
 من باقي أمالكهم. %30صادرت  1967الخط األخضر، وفي عام 

مــــن األراضــــي الوقفيــــة والذريــــة غيــــر القابلــــة  %28وتملــــك الكنيســــة األرثوذوكســــية اليونانيــــة مســــاحة 
مـن األراضـي الوقفيـة  %29شرقي القدس، في حـين يملـك المسـلمون  للتصرف والواقعة ضمن أراضي

منهـــا تقـــع غربـــي القـــدس  %84يلـــومترا مربعـــا  ك 125.65فيهـــا، علمـــًا بـــأن مســـاحة القـــدس كاملـــة  ـــي 
 تقع في الشطر الشرقي منها. %16و

تـم  دونمـا منهـا 550دونمـا فـي جميـع أنحـاء القـدس التاريخيـة، و 4750وتملك الكنـائس المسـيحية نحـو 
تأجير ـــا لجهـــات رســـمية إســـرائيلية ولفتـــرات معلومـــة، أمـــا البـــاقي فقـــد واصـــلت الكنيســـة الســـيطرة عليـــه 

 واستخدامه.
جراءات االحتالل بحق  ذم المقدسات: انتهاك حق حريـة العبـادة، مثـل إصـدار  ومن أبرز انتهاكات وا 

علـــى رجـــال الـــدين  تصـــاريح خاصـــة للوصـــول إلـــى أمـــاكن العبـــادة وحرمـــان الـــبعض منهـــا، واالعتـــداء
 المسيحيين، وكتابة شعارات عنصرية على عدد من الكنائس. 

ـــدة القديمـــة فـــي القـــدس ، كنيســـة، أبرز ـــا كنيســـة القيامـــة 95وفـــي القـــدس وحـــد ا  ـــع فـــي عمـــق البل وتق
 . المحتلة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية

بقــرار ر ســاء كافــة الكنــائس  -قبــل إعــادة فتحهــا اليــوم-وجــاء إغــالق كنيســة القيامــة األحــد الماضــي 
والطوائــف المســيحية احتجاجــا علــى قــرار ســلطات االحــتالل اإلســرائيلية فــرض ضــرائب علــى العقــارات 
واألراضي والم سسات التابعة للكنائس باستثناء مبنى الكنيسة، حيث تجر  الصالة، لكنه يشمل كافة 

حات وعيـادات وفنـادق وبيـوت أيتـام الم سسات األخـرى التابعـة والملحقـة بهـا مـن مـدارس وأديـرة ومصـ
كمــا جــاء إغــالق الكنــائس إثــر اســتعداد اللجنــة الوزاريــة اإلســرائيلية لشــ ون التشــريع لمناقشــة  وغير ــا.
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مشـــروع قـــانون يبـــيح مصـــادرة أمـــالك وأراض وأوقـــاف تعـــود للكنـــائس فـــي حـــال عـــدم دفعهـــا الضـــرائب 
 المطلوبة.

موقعــــا وعقــــارا فــــي القــــدس  870ار اإلســــرائيلي إلــــى ويصــــل عــــدد العقــــارات والمواقــــع المســــتهدفة بــــالقر 
 190ومحيطهـــا، ويقـــدر المبلـــغ الـــذ  تطالـــب بـــه الســـلطات اإلســـرائيلية ممثلـــة فـــي بلديـــة القـــدس بنحـــو 
 .2010مليون دوالر، حيث تريد جبي الضرائب من  ذم الكنائس وملحقاتها بأثر رجعي يعود إلى عام 

تاريخيـا غيـر مسـبوق كـون اإلجـراءات التـي تنـو  سـلطات  ويشكل قرار إغالق كنيسة القيامة احتجاجا
االحـــتالل اإلقــــدام عليهـــا ضــــد الكنـــائس تشــــكل خرقـــا فلــــا للوضـــع القــــائم )االســـتاتيكو( منــــذ العصــــر 
عداد مشـروع قـانون سـيبيح للسـلطات  العثماني، حيث تم إعفاء دور العبادة وملحقاتها من الضرائب، وا 

 جبي ضرائب من الكنائس.اإلسرائيلية مصادرة أراض وعقارات و 
 28/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 "عملية السالم" في المتحدة الواليات: ال غنى عن المصري وزير الخارجية .11

من  6أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، اتفاق : عبد هللا مصطفى فرنسيس،فاد   هللا،جمعة حمد 
، على أ مية التواصل فيما بينهم، ومع األوروبيوزراء الخارجية العرب، ووزراء خارجية دول االتحاد 

شريكا ال غنى عنه وتستطيع بحكم عالقاتها مع الدول العربية واألوروبية استعادة "أمريكا باعتبار ا 
 ."مسيرة السالم وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية

ما خرا به االجتماع  أ م"بروكسل، االثنين:  في، "المصرى اليوم"تصريحات لـ في، "شكر "وقال 
المشترك بين وزراء الخارجية األوروبيين ووزراء خارجية كل من مصر وفلسطين واألردن واإلمارات 

العاصمة البلجيكية، لبحث  فيوالسعودية والمغرب، إضافة للمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
افق بين الجانبين فيما يتعلق بأ مية الشرق األوسط(، كان إعادة تأكيد للتو  في)مستقبل عملية السالم 

مواصلة جهود تحقيق السالم وفق اإلطار المتفق عليه دوليا للتعامل مع القضايا المختلفة المرتبطة 
 ."بالتسوية النهائية واستمرار العمل المشترك

 27/2/2018، المصري اليوم، القاهرة
 

 تتغلغل في الصين" إسرائيل"باحثة مصرية:  .11
قالت الدكتورة نادية حلمي، الباحثة في الش ون السياسية الصينية، إن السنوات ":  الخلي"-القا رة

، مشيرة إلى أن بوادر  ذا "إسرائيل"األخيرة شهدت تغييرًا واضحًا في النه  الرسمي للصين تجام 
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منتصف عام  "إسرائيل"التغيير لهرت في تنليم أول م تمر للدراسات االستراتيجية بين الصين و
2010. 

لزيارات غير رسمية إلى الصين،  "اإلسرائيليين"إنه في إطار استقطاب الباحثين  "الخلي "ـوقالت ل
باحثًا شابًا  20أكثر من  2016، و و مركز غير رسمي، في عام "الصين والعولمة"استضاف مركز 

أل مية الجانب  ، الفتة إلى أنه نلراً "إسرائيل"في  "زمالء أرغوف في القيادة والدبلوماسية"من برنام  
 "اإلسرائيلي"برنامجًا متميزًا للصين داخل المعهد  "تل أبيب"الصيني للدولة العبرية، فقد أنشأت 

 لدراسات األمن القومي، بهدف تعزيز المعرفة حول مشاركات الصين في قضايا الشرق األوسط.
انينو الدولية اليهودية في غ"ولفتت إلى انتشار المدارس اليهودية للطفال في الصين، وبينها مدرسة 

زيادة ساعات "في شنغها ، وبدء لا رة جديدة تتمثل في "مجموعة تودر اليهودية"ومدرسة  "بكين
، منًعا الختالط "التعليم الديني اليهود  الصارم للطفال اليهود المقيمين مع ذويهم في الصين

تلك المدارس يمثل حلقة من حلقات وضياع الهوية اليهودية من   الء األطفال، معتبرة أن انتشار 
داخل المجتمع الصيني. وأكدت الدكتورة نادية حلمي  "اإلسرائيلياالختراق "و "التغلغل"استمرار 

 اليهودية في الصين. "الشاباد"انتشار المعابد وبيوت 
 1/3/2018، الشارقة، الخليج

 
 "الشؤون الفلسطينية" تصدر تقريرها الشهري: عم ان .11

تطورات  أبرزعرض التقرير الشهر  الصادر عن دائرة الش ون الفلسطينية، ويغطي : بترا –عمان 
القضية الفلسطينية خالل كانون الثاني مواصلة الملك عبدهللا الثاني تأكيدم على التداعيات الخطيرة 

، ونقل اإلسرائيلي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل األمريكيلقرار الرئيس 
 القدس. إلىسفارة بالدم 

الفلسطينية المحتلة، وفي  األراضيفي  اإلسرائيليوعرض التقرير لجوانب من انتهاكات االحتالل 
مواطنا  596مواطنين فلسطينيين، واعتقاله أكثر من  7مقدمتها تسبب أنشطته العدوانية باستشهاد 

االنتهاكات المعتادة لحقوقهم مواطنة(  بالترافق مع جملة من  13طفال، و 78فلسطينيا )بينهم 
 تجمعا سكنيا فلسطينيًا. 666األساسية  واقتحامه لنحو 

والتهويدية، وبخاصة في القدس المحتلة، ومنها  االستيطانيةاستمرار األنشطة  إلىالتقرير  وأشار
ء "، بمحافلة سلفيت، والشروع بإنشاأرئيلوحدة سكنية استيطانية في مستوطنة " 900إقرار بناء نحو 

نقطة قريبة جدًا من الحرم القدسي الشريف، دون مراعاة  إلىما ُيسمى بـ "جسر سياحي" يصل 
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للتأثيرات الم كدة لذلك على الموقع الشريف وسالمته  ومواصلة  دم منازل ومنشنت سكنية 
 المحتلة.فلسطينية، وبخاصة في القدس 

 28/2/2018، السبيل، عم ان
 

 اجتياح واسع وقتل نصر هللابالمقبلة  الحربفي  لبنان تهدد "إسرائيل" .11
قال مس ول كبير في الجيل اإلسرائيلي، أمس الثالثاء، إن التوصل لحسم في : محمود مجادلة

معركة مستقبلية في "الجبهة الشمالية" سيكون عن طريق االشتباك المباشر مع حزب هللا اللبناني في 
 لعام للحزب، حسن نصر هللا.معقله، وأن الحسم سيكون برأيه عبر "قتل" األمين ا

وتحدث ضابط كبير في الجيل اإلسرائيلي، عما اعتبرم "تهديدات مختلفة تواجهها إسرائيل"، بما في 
ذلك "التسلل إلى البلدات والمستوطنات والتجمعات السكنية في المناطق اإلسرائيلية، وقدرة قوات 

لار، والخبرة التي اكتسبها مقاتلو حزب حزب هللا على االنتشار في منطقة واسعة، لتختفي عن األن
هللا في سورية، منها القدرة على القتال على أكثر من جبهة على نحو مواز، واستخدام األسلحة 

 البيولوجية والكيميائية".
وخالل مواجهات مستقبلية على الجبهة الشمالية، تشير التقديرات اإلسرائيلية إلى أنه سيكون  ناك 

جبهتين على الحدود السورية وعلى الحدود اللبنانية، فضال عن إمكانية اشتعال قتال على األقل في 
 الجبهة الجنوبية، مع حماس في قطاع غزة.

 د  إلى الحسم في الحرب المقبلة يوبحسب تصريحات الضابط اإلسرائيلي، فإن السيناريو الذ  "س
ينتهي باغتيال األمين العام لحزب  على الجبهة الشمالية"، سيبدأ بمناورة واجتياح بر  واسع النطاق،

هللا: "إذا نجحنا في الحرب القادمة بقتل نصر هللا، في رأيي  ذا  و الحسم"، ما يتطابق مع 
تصريحات المتحدث باسم الجيل اإلسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قال إن 

 "نصر هللا سيكون  دفا في الحرب المقبلة".
حماس في غزة، وقام بحفر  باستراتيجيةسرائيلي، أن حزب هللا اللبناني عمل كما يعبر الجيل اإل

نما  أنفاق في المناطق اللبنانية الجنوبية، إال أن أنفاق حزب هللا "غير معدة للتسلل إلسرائيل"، وا 
لتخزين األسلحة والمقاتلين خالل أ   جوم بر  إسرائيلي، وتشير تصريحات الضابط اإلسرائيلي، 

إسرائيل تستعد لمواجهة على الجبهة الشمالية على مستويات عدة، بما في ذلك شراء إلى أن 
عداد طرق قتالية ومقاتالت تعمل بصورة مختلفة عن حرب لبنان الثانية.  المعدات، وا 
 28/2/2018، 48عرب 
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 دون حل القضية الفلسطينية "إسرائيل"الجامعة العربية: ال عالقات مع  .11
أنه ال يمكن إقامة "األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس  أكد": الخلي "-القا رة

 ."قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة "إسرائيل"عالقات طبيعية مع 
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خالل لقاء أبوالغيط مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق 

 ف بمقر األمانة العامة للجامعة.األوسط ميخائيل بوجدانو 
ونقل أبوالغيط للمبعوث الروسي خالصة المباحثات التي جرت في بروكسل قبل يومين بين الوفد 
الوزار  العربي المصغر والوزراء األوروبيين والتي تركزت على كيفية تحريك المسار السلمي بين 

تل "ريكي نقل سفارة الواليات المتحدة من والتصد  للتبعات السلبية للقرار األم "إسرائيل"فلسطين و
 إلى القدس، إلى جانب أ مية "أبيب

االعتراف بالدولة الفلسطينية في  ذم المرحلة. وقال إن الر ى التي تنطلق من إمكانية إقامة عالقات 
، "ال تقرأ الواقع على نحو صحيح"قبل حل القضية الفلسطينية  "إسرائيل"طبيعية بين الجانب العربي و

قامة الدولة  "اإلسرائيلي"مشددًا على عدم إقامة مثل  ذم العالقات من دون إنهاء االحتالل  وا 
وعاصمتها القدس المحتلة. وتطرق اللقاء إلى كافة القضايا  1967الفلسطينية المستقلة على حدود 

يق بشأن تطب 2401اإلقليمية خاصة الوضع في الغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس األمن 
يومًا وبما يسمح بمعالجة الوضع اإلنساني الصعب للسكان في  30 دنة في األراضي السورية لمدة 

 المناطق المحاصرة التي تتعرض للقصف ال سيما في الغوطة الشرقية.
 1/3/2018، الشارقة، الخليج

 
 عن موقفنا بشأن القدس عاصمة لفلسطين أردوغان: لن نتخلى أبدا   .11

عن موقفنا من  التركي، رجب طيب أردوغان، مساء األربعاء، "لن نتخلى أبداً  قال الرئيس: نواكشوط
كون القدس عاصمة لفلسطين"، مشيًرا أن المدينة المقدسة تعتبر مكاًنا بالغ األ مية أيًضا بالنسبة 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، في م تمر صحفي مشترك، عقدم  للعالم المسيحي.
الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مطار نواكشوط الدولي، قبيل مغادرته للبالد بعد مع نليرم 

  زيارة استغرقت يوًما واحًدا.
وشدد الرئيس التركي في تصريحاته على أ مية مدينة القدس، مشيًرا أن "إعالن الواليات المتحدة لهذم 

 المدينة سفارة لها أمر غير ملزم لنا".
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األمم المتحدة بحثت الموقف األمريكي من إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، وأن ولفت أردوغان أن 
واستطرد أردوغان قائال "القوة ليست على حق على اإلطالق،  دولت وقف ضد قرار واشنطن. 128

 بل الحق  و الذ  يكون دائًما قوًيا".
 1/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بالعدول عن نقل سفارتها إلى القدس الواليات المتحدةقطر تجدد مطالبة  .11

ألربعاء، "عن أسفها العميق وقلقها البالغ العتزام أمريكا نقل سفارتها اأعربت قطر، : أحمد المصر 
يار القادم، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة أإلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو/ 

وقالت وكالة األنباء القطرية إن مجلس الوزراء  ر.فلسطين"، ودعت أمريكا "للعدول" عن تنفيذ القرا
جدد "رفضه لهذم الخطوة غير المشروعة، التي تتنافى تماما مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن 

 والجمعية العامة للمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
عاقة أ  تحرك إلحياء عملية  واعتبرت قطر أن من شأن  ذم الخطوة "زيادة التوتر في المنطقة وا 

حل عادل وشامل ودائم يقر بالحقوق الوطنية التاريخية والراسخة  إلىالسالم المتعثرة والتوصل 
والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

 تحدة األمريكية عن تنفيذ القرار".وقال مجلس الوزراء إنه "يتطلع إلى عدول الواليات الم الشريف".
 28/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "يديعوت أحرونوت": نشر صور القاعدة اإليرانية "بطاقة تحذير حمراء" .12

اعتبر محلل الش ون العسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت"، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
ية بنشر صور أقمار صناعية للقاعدة العسكرية مريكألرون بن يشا ، أن قيام شبكة "فوكس نيوز" ا

اإليرانية شمالي غربي دمشق في الجبل الشرقي، ليس صدفة، وأنه "خطوة استراتيجية  دفها باألساس 
 حث الدول العلمى، وتحديدا روسيا والواليات المتحدة، للتحرك ضد إيران".

، أيضا، أن " ذم الخطوة تهدف لخدمة ولفت بن يشا ، اليوم األربعاء، إلى أنه يمكن االفتراض
مصالح تكتيكية، وتحذير إيران ولفت نلر ا إلى أن  ناك من يراقب أعمالها، ومن ضمنها إقامة 

أرض قد تهدد الجبهة الداخلية المدنية  -قواعد عسكرية يمكن أن تستغل لتخزين صواري  أرض 
 والعسكرية اإلسرائيلية".

ستدل من الصور التي بثتها شبكة )فوكس نيوز( أن الحديث  و وبحسب بن يشا ، فإنه "يمكن أن ي
عن مخازن للصواري  وقذائف صاروخية حاملة لر وس متفجرة ثقيلة يمكن أن يصل مدا ا لمئات 
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الكيلومترات، علمًا أنه من المعروف أن إيران تملك في سورية صواري  تغطي كافة مساحة إسرائيل 
 )فلسطين المحتلة(".

ا  ال يقول ذلك صراحة، إال إنه يمكن االستدالل من حديثه أن من نقل المعلومات ومع أن بن يش
عن القاعدة العسكرية الجديدة رغب عمليا بالتلويح بـ"بطاقة تحذير حمراء" لميرانيين ولسورية في 
تلميح إلسرائيل، إذ استذكر بن يشا  مباشرة بعد ذلك التهديدات المباشرة التي وجهها رئيس وزراء 

سرائيل، بنيامين نتنيا و، قبل أسبوعين خالل م تمر ميون  لش ون األمن، وجاء فيها أن "إسرائيل إ
لن تقبل بإقامة قواعد إيرانية تهدد أراضيها من األراضي السورية"، وأنه "إذا اقتضت الضرورة فهي 

 ستعمل على إخراا  ذم القواعد".
 28/2/2018، العربي الجديد، لندن

 
 صف ى المهدي بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية ودفنه في غابة "الموساد" :صحفي إسرائيلي .13

: يعود الصحافي اإلسرائيلي رونين بيرغمان، في كتاب ترجم من العبرية إلى "القدس العربي"الرباط ـ 
بادر واقتل أنت أوال: القصة السرية "اإلنكليزية، في الواليات المتحدة األمريكية، ويحمل عنوان 

، إلى الحديث عن عمليات االغتيال التي قام بها جهاز "غتياالت الموجهة من طرف إسرائيللال
اإلسرائيلي، وتورطه أيضا في قضية اغتيال الزعيم المغربي المعارض، المهد  بن بركة،  "الموساد"

 م سس اليسار المغربي الحديث.
 "الموساد"ت التي قام بها جهاز إلى أن االغتياال ،وانتهت األبحاث التي قام بها م لفه بيرغمان

شخصية،  1000عملية اغتيال، قتل خاللها  500اإلسرائيلي، وصلت في القرن العشرين وحدم إلى 
 6ر ساء سابقين للموساد و 6شخص، بينهم  100مشيرا إلى أن  ذم األبحاث تحدث خاللها مع نحو 

يهود أولمرت،  ومع رئيس وزراء االحتالل من ر ساء حكومات صهيونية مثل إيهود باراك، وا 
 اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنيا و.
بقضية اغتيال الزعيم االتحاد  المهد  بن بركة، بعد  "الموساد"وتطرق الكتاب المذكور لعالقة 

، وقال بيرغمان إن شرطيا فرنسيا تقدم نحو بن بركة في 1965تشرين األول/ أكتوبر  29اختطافه في 
، وطلب منه مرافقته إلى "ليب"العاصمة باريس، بالضبط عند مدخل حانة في  "سان جيرمان"شارع 

سيارته، بعد أن أو مه بأنه سيلتقي بشخصية بارزة ربما قد تكون الجنرال ديغول، ومنذ ذلك الحين لم 
 يلهر له أ  أثر.

مير  "الموساد"إن المس ول األول عن جهاز  "بادر واقتل أنت أوال"ويقول بيرغمان في م لفه الضخم 
بالتجسس  "الموساد"عميت نلم عالقات سرية مع المخابرات المغربية، والتي بموجبها تم السماح لـ
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التي عقدت في المغرب، مقابل طلب الجانب المغربي  1965على القمة العربية في أيلول/ سبتمبر 
 في شخص الكولونيل أحمد الدليمي من الموساد قتل بن بركة.

ملخص له في المغرب، أنه تم استقدام بن بركة إلى باريس للقاء مخرا  ويضيف الكتاب، الذ  نشر
سينمائي مفترض ليعد فيلما حوله، وتم منح الجواسيس المغاربة جوازات سفر مزورة، بعد أن تم نقل 

للمغاربة، حيث تم تعذيب بن بركة وغمس رأسه مرة  "الموساد"بن بركة إلى أحد المنازل الذ  قدمه 
 حوض مليء بالميام القذرة إلى أن مات اختناقا.تلو األخرى في 

 1/3/2018، العربي، لندنالقدس 
 
 األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تؤكد دعمها الالمشروط لنضال شعبنا  .10

أكدت األمانة العامة للم تمر الشعبي العربي دعمها القو  والال مشروط لكفاح الشعب العربي : تونس
تى الطرق والوسائل المتاحة من أجل تحرير وطنه من االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني، ونضاله بش

 الجاثم على أرضه.
ودعت األمانة العامة في بيان، اليوم األربعاء، عقب االجتماع الذ  عقدته األمانة العامة للم تمر 

يجاد في تونس العاصمة، أبناء الشعب العربي وأحرار العالم لتصعيد النضال والتحركات الشعبي ة، وا 
 ليات الكفيلة بدعم صمود شعب فلسطين دفاعا عن حقه في وطنه وحتى نيله لكافة حقوقه 

 المشروعة.
ومثل فلسطين في االجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل، 

 ورئيس الهيئة اإلسالمية المسيحة في فلسطين حنا عيسى.
  للم امرات المتتالية لكيان االحتالل بحق شعبنا والمحاوالت االستيطانية وشدد البيان على التصد

بإعالن القدس عاصمة لكيان  ترامبي دونالد مريكالمتواصلة، والتي كان  خر ا قرار الرئيس األ
االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارة بالدم من تل أبيب إلى القدس، متحديا بذلك اإلرادة العربية والدولية 

الالشرعية والال إنسانية، ضاربا بعرض الحائط المواثيق والقرارات الدولية،  اإلجراءاتفضة لهذم الرا
 منحازا لكيان االحتالل.

ودعا البيان كافة القوى السياسية الفلسطينية منها والمجتمعية من أجل تجاوز الخالفات وتحقيق وحدة 
، وما مسته من ترامبينية عقب قرار الصف الفلسطيني، خاصة بعدما  لت إليه األوضاع الفلسط

 خطر على مستقبل القضية العادلة.
 28/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 القدس  إلىكية: تيلرسون شارك بقرار وبموعد نقل السفارة يالخارجية األمر  .11
شباط  27ناورت الثالثاء ية  يذر مريكقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األ :سعيد عريقات -واشنطن

ية من تل أبيب إلى القدس، وتحديد موعد نقل السفارة، تم بالتشاور مريكأن نقل السفارة األ 2018
 الكامل مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وقالت ناورت ردًا على س ال وجهته لها "القدس" بشأن الدور الذ  لعبه أو لم يلعبه تيلرسون، فيما 
وتحديد موقع السفارة وموعد نقلها لمدينة القدس المحتلة "نعم شارك  يةمريكاألارة يتعلق بنقل السف

 الوزير في كامل  ذم العملية  كامل  ذم العملية" منذ البداية.
ولدى متابعة "القدس" بأن  ذا الموقف يتناقض تماما مع ما كان صرح به في بداية شهر شباط 

اا إلى تقييم أمني دقيق يحتاا وقتا طوياًل، وأن البناء عن أن نقل السفارة "أمر معقد ويحت 2018
نفسه يحتاا لسنوات طويلة إلكماله" قالت ناورت"  ذا صحيح، ولكن... ولكن... نعم، شارك في 
كامل العملية، و ذا ال يتناقض مع ما قاله قبل ثالثة أسابيع عندما صرح بأن  األمر سيستغرق ثالث 

 ث في أ  وقت قريب".أربع سنوات وان  ذا لن يحد أو
وأوضحت ناورت "سننقل سفارتنا، قلنا إنه يمكن أن يستغرق ذلك فترة تصل إلى عدد معين من 

تمكنا من التوصل إلى عملية من نوع مختلف، و ذا  يكل من نوع مختلف في  فإنناالسنوات، وحقيقة 
على التفاصيل األمنية. الوقت الرا ن،  و مجرد امتداد لما قاله الوزير  نذاك. لقد وقع الوزير 

جميعكم تعرفون جيدًا أن  الوزير يعتبر السالمة واألمن قضية رئيسية بالنسبة إلى مولفينا وللمواطنين 
 يين".مريكاأل

وفي رد ا على س ال "القدس" عما إذا تم ذلك بأ  شكل من األشكال لمساعدة رئيس وزراء إسرائيل 
، احتجت ناورت قائلة "يا إلهي، ال..  ذا موضوع تتحدث )بنيامين نتنيا و( المحاصر بقضايا الفساد

ية منذ فترة طويلة... تحدث الرئيس عن  ذا الموضوع خالل حملته االنتخابية مريكعنه الحكومة األ
 الرئاسية".

ما يحصل )ا ن( بعيد تمامًا عن الوقت الذ   أنولم ُتجب ناورت على متابعة "القدس" بخصوص 
ون األول الماضي )حين اعترف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل( وحين كان 6حددم الرئيس يوم 

ا ن فانه سيحصل ا ن  أماكان الحديث يدور عن ثالث أو أربع سنوات حتى انتهاء العملية، 
على  ذا الس ال شارحة "في البداية، واعتمادًا على  إنها أجابتأيار(، واكتفت بالقول  15)بحلول 

ع المنشأة )السفارة( فيه وكيف قررنا  يكليتها، كان يمكن أن يستغرق األمر المكان الذ  قررنا وض
و ذا  الحالي،على فترة أقل في الوقت  األمربنا  استقرفترة تصل إلى تلك الفترة من الزمن. لقد 

 أيضًا... يتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل".
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ك القمار شيلدون أديلسون، و و مواطن عاد ، وحول دراسة محامي وزارة الخارجية قانونية قيام مل
الجديدة في القدس المحتلة قالت ناورت "ال يسعني إال أن أقول  يةمريكاألبدفع تكاليف بناء السفارة 

إنه من السابق ألوانه مناقشة ترتيبات التمويل. لم نتلق أ  مناقشات رسمية أو أ  مقترحات رسمية 
بتقديرات التكلفة اإلجمالية، سيكون علينا العمل مع الكونغرس"  من  ذا النوع، وعندما يتعلق األمر

 م كدة أن ال علم لها بحدوث مثل ذلك في تاري  الواليات المتحدة.
 28/2/2018، القدس، القدس

 
  ماليين يورو لصالح مشروع محطة تحلية المياه في غزة 10فرنسا تتعهد بدفع  .11

ورو لصالح مشروع إنشاء محطة تحلية الميام في قطاع ماليين ي 10تعهدت فرنسا بدفع مبلغ : باريس
 غزة.

جاء ذلك خالل لقاءين منفصلين عقد ما، رئيس سلطة الميام الوزير مازن غنيم، وسفير فلسطين 
لدى فرنسا سلمان الهرفي، مع المدير العام للعولمة والثقافة والتعليم والتنمية الدولية في وزارة 

 ي، والمدير العام المنتدب للوكالة الفرنسية للتنمية جيريمي بيليه.الخارجية الفرنسية لوران بيل
في وضعها موضع التشغيل، خاصة أن  واإلسراعواكد غنيم خالل اللقاءين ضرورة بناء  ذم المحطة 

من الميام الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب واالستخدام البشر ، جراء نسب  %97أكثر من 
 اإلسرائيليسنوات على الحصار  10حقيقية بعد أكثر من  إنسانيةدد بكارثة التلوث العالية، ما يه

 الجائر للقطاع.
مليوني شخص وليس  حواليوشدد على أن الكارثة ستطال بنثار ا جميع سكان القطاع البالغ عدد م 

مخاطر الهجرة واللجوء التي تنت  عن  إلىذاتها، إضافة  إسرائيل إلىمناطق صغيرة، وستمتد 
 .اإلنسانيةارث الكو 

من جهته، أكد الجانب الفرنسي، التزام بالدم بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين والعمل على 
جنب مع استمرار الدعم في القطاعات  إلىتحسين اللروف المعيشية للشعب الفلسطيني، جنبا 

 .األخرى
 28/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطيني.. كآبة وأمل االستراتيجيقرير خالصات الت .11
 محسن صالحد. 

 االستراتيجيثمة عشر نقاط تستحق تسليط اإلضاءة عليها، مما يمكن استخالصه من التقرير 
 .2019-2018، وتوقعاته للمسارات المستقبلية لسنتْي 2017-2016الفلسطيني لسنتْي 

و أربعمئة صفحة من المعلومات والتحليل الذ  تم إعدادم في نح-و ذا التقرير العلمي الشامل 
قام مركز الزيتونة للدراسات  -خبيرًا ومتخصصاً  14والمقارنة واالستشراف المستقبلي، بمشاركة 

 واالستشارات بنشر ملخص له، ووفرم على موقعه. و ذا  و اإلصدار العاشر للتقرير.
لن ي د  إلى  -وفق اتفاقيات أوسلووفق شكله الحالي و -النقطة األولى: إن مسار التسوية السلمية 

"حل  الدولتين"، وأن السلطة الفلسطينية ال أفق لها في التطور إلى دولة فلسطينية مستقلة وكاملة 
 السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

إن مسار التسوية السلمية على قاعدة اتفاقيات أوسلو كان عملية خداع إسرائيلية/أمريكية ُجر  بها 
ف الفلسطيني إلى "المصيدة"  بحيث قامت "إسرائيل" بـ"إدارة" التسوية دون السعي إطالقًا أل  الطر 

حلٍ  جاد ، واستفادت من غطاء "عملية" التسوية في تنفيذ برنام  ممنه  وشامل لتهويد القدس وباقي 
إنشاء  الضفة الغربية، وبناء حقائق على األرض )المستعمرات والجدار العنصر (، بحيث يستحيل

 دولة فلسطينية حقيقية.
كما استفادت من غطاء التسوية في إيجاد طرف فلسطيني متنفذ، وملتزم دوليًا بالقيام بدور وليفي 
في الضفة والقطاع، ويتولى بنفسه قمع قوى المقاومة والمعارضة  وُيسهم عمليًا )أحب أم كرم( في 

 عمار "خمس نجوم".تحويل االحتالل اإلسرائيلي إلى استعمار "نليف" واست
ية للقدس  وصل مسار التسوية إلى مريكبنقل السفارة األ ترامبوفي  ذم األجواء، وبعد قرار دونالد 

حافة االنهيار، وليس ثمة أفق لتغيير وضع السلطة الرا ن كأداة تخدم أغراض االحتالل أكثر مما 
 تخدم أ داف الشعب الفلسطيني وتطلعاته في الحرية واالستقالل.

ذلك أصبح في حكم الفرض والواجب أن تقوم قيادة المنلمة والسلطة بعملية مراجعة شاملة، غير ول
نما يشترك فيها الكل  الفلسطيني، للنهوض بالمشروع الوطني من  مقتصرة على حركة فتح وحد ا وا 

 جديد.
بالطريقة نفسها. النقطة الثانية: ليس من المتوقع أن تتحقق المصالحة الفلسطينية، إذا ما لل ت تدار 

إذ إن القيادة الرسمية الفلسطينية التي تقود المنلمة والسلطة كانت "تدير" المصالحة، وتستخدم 
 وسائل الضغط والنفوذ المختلفة لتطويع الطرف ا خر تحت سقفها و يمنتها وبرنامجها السياسي.
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الحقيقية الفلسطينية في إلنجاز شراكة حقيقية فعالة، تعب  ر عن األحجام  -بشكل جاد-ولم تسَع 
الداخل والخارا. واستفادت  ذم القيادة من اللروف العربية والدولية الرا نة المعادية لتيارات "اإلسالم 

 السياسي" ولخط المقاومة المسلحة، لفرض أجندتها على حركة حماس وقوى المقاومة.
واسعة، في الوقت الذ   ولذلك لم تجد حرجًا في تضخيم دور رئاسة السلطة وا عطائها صالحيات

عط لت فيه المجلس التشريعي الفلسطيني  و و المجلس المخو ل باعتماد الحكومة ومتابعتها 
قالتها.  ومحاسبتها وا 

فتحولت  ذم الحكومة إلى حكومة "رئيس السلطة" التي ال تأبه بالسلطة التشريعية، بل وتقوم أجهزتها 
لتي تمثل األغلبية النيابية الساحقة في المجلس، وُيحرم األمنية بمالحقة واضطهاد القوة األساسية ا

 أنصار ا من العمل في الوزارات والم سسات، وُتهاَجم في إعالم الحكومة.
غير أنه في المقابل، يصعب على قيادة المنلمة والسلطة نفسها أن تُنفذ برنام  المصالحة حتى لو 

صالح األجهزة في الضفة أرادت. إذ إن ملفات تشكيل الحكومة وانتخابات المج لس التشريعي وا 
 الغربية، كلها ملفات يملك الطرف اإلسرائيلي القدرة على إفشالها أو تعطيلها.

وبالتالي، فال ينبغي لحماس أن تتوقع أن يسمح الطرف اإلسرائيلي بإنفاذ مصالحٍة ت د  لتعزيز خط  
و يشارك في إدارة( الضفة الغربية، التي المقاومة، أو تسمح لتيار يعاديها وال يعترف بها أن يدير )أ

 ي تحت احتالله ومرتبطة باستحقاق اتفاق أوسلو. ولذلك يبقى المدخل األنسب إلنفاذ المصالحة  و 
مدخل إعادة بناء منلمة التحرير، حيث يكون القرار الفلسطيني "المستقل" بعيدًا عن الهيمنة 

 اإلسرائيلية.
قيادة المنلمة والسلطة، ألنها ترى في شراكة حماس وقوى و و مدخل غير مرحب به حاليًا من 

المقاومة في القيادة التنفيذية أو الم سسة التشريعية خطرًا قد ي د  إلضعاف المكانة الدولية )وحتى 
العربية( لمنلمة التحرير وسحب االعتراف منها، بسبب الموقف المعاد  لخط  المقاومة وخط  

 "اإلسالم السياسي".
لثالثة: الشعب الفلسطيني صامد على أرضه  ووفق المراكز اإلحصائية اإلسرائيلية النقطة ا

والفلسطينية الرسمية، فإن أعداد الفلسطينيين تجاوزت أعداد اليهود في فلسطين التاريخية )فلسطين 
 ، والضفة والقطاع(.1948المحتلة 

ألفًا مقابل  587غ ستة ماليين وقد بل 2018حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين في مطلع 
ألف يهود   وسيتجاوز الفلسطينيون أعداد اليهود بنحو ثالثمئة ألف نسمة سنة  558ستة ماليين و

2022. 
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إن  ذم القراءة العلمية بقدر ما تثير اإلعجاب لثبات الشعب الفلسطيني وصمودم في وجه االحتالل، 
عامًا  70عامًا على لهورم، وبعد  120د أكثر من الذ  فشل بع-تثير أيضا قلق المشروع الصهيوني 

 من إعطاء الصفة "اليهودية" ألرض فلسطين. -على إنشاء كيانه اإلسرائيلي
غير أن ذلك يلقي بلالله على مخاطر قيام سلطات االحتالل بعمل برام  أو افتعال أزمات ت د  

ة الفلسطينية والبالد العربية واإلسالمية إلى تهجير أعداد كبيرة من أبناء فلسطين  و و ما ُيحم ل القياد
فشال  وكافة داعمي الحق الفلسطيني، مس وليًة كبيرًة تجام حماية الشعب الفلسطيني ودعم صمودم، وا 

 مخططات االحتالل اإلسرائيلي.
النقطة الرابعة: إن معاناة االقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة ستستمر ما دام تحت االحتالل 

رائيلي، وما دام تحت استحقاقات اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، حيث يتحكم والحصار اإلس
الطرف اإلسرائيلي في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ويتولى بنفسه جمع الضرائب الناتجة 

 عن التجارة الخارجية للسلطة، و ي تصل إلى ثلثْي إيرادات السلطة.
ان السلطة الفلسطينية منها في أ  وقت، واستخدام ذلك كأداة ضغط ويستطيع الطرف اإلسرائيلي حرم

وابتزاز سياسي وأمني واقتصاد . كما يخضع االقتصاد الفلسطيني للتأثير السلبي للدول المانحة، 
وأغلبها دول غربية، للتما ي مع األجندات السياسية المرتبطة بمفهومها للتسوية السلمية، ولنلرتها 

 مقاومة والتيارات اإلسالمية.المعادية لقوى ال
غير أن ما يثير األسى أن السلطة الفلسطينية نفسها أنشأت اقتصادًا ريعيًا استهالكيًا، وأوجدت 
بطاالت مقنعة، ولم تقم بإجراءات فعالة لبناء اقتصاد وطني حقيقي أو مقاوم، أو منفك عن االقتصاد 

 اإلسرائيلي.
الحصار عن قطاع غزة، ما دامت المقاومة الفلسطينية تحتفل النقطة الخامسة: ليس متوقعا أن ُيرفع 

بقوا ا وبنا ا التحتية. ربما يخفف بعض جوانب الحصار مع استالم حكومة رام هللا إلدارة القطاع  
 ولكنها ليست  ي الطرف الذ  يقرر رفع الحصار.

على التحك م في وسيخفف الطرف اإلسرائيلي من الحصار بشكل متناسب مع قدرة حكومة رام هللا 
األوضاع، وتنفيذ اشتراطات واستحقاقات أوسلو التي يجر  تطبيقها في الضفة  و ي اشتراطات 

 ترتبط في جو ر ا بالدور الوليفي للسلطة، وعلى رأسه التزاماتها األمنية تجام الطرف اإلسرائيلي.
ألمن وسالح المقاومة )فوق إال بالسيطرة على ا -وفق المعايير اإلسرائيلية-و ي التزامات لن تكتمل 

األرض وتحت األرض(. وعلى قوى المقاومة أال تتوقع "العنب" من منلومة أوسلو، التي ستواصل 
 الضغط ولو بالتدري  لتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها.
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لمتابعة الضغط على  -الملتزم بمسار التسوية السلمية-ومن المتوقع أن يسعى الطرف المصر  
 ين" حكومة رام هللا من تنفيذ برنامجها، ولو بشكل "ناعم" وتدريجي.حماس لـ"تمك

النقطة السادسة: ستتواصل االعتداءات اإلسرائيلية ومشاريع االستيطان والتهويد خصوصًا في القدس 
وباقي الضفة، وسيحاول المشروع الصهيوني تحقيق أكبر قدر من المكاسب وبناء الحقائق على 

سالمية ضعيفة ومفككة.األرض، في بيئة عربية   وا 
غير أن المقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة، التي تابعت بدرجات متفاوتة انتفاضة القدس وأبدعت 

 8,300، و2016جريحًا  3,230، و2017شهيدًا  94و 2016شهيدًا سنة  134في  ب ة األسباط، وقدمت 
 ، ستستمر ولن تتوقف.2017جريح 

عملية  1,516، و2016عملية مقاومة في  1,415لي )المخابرات العامة( وقد سجل الشاباك اإلسرائي
   و و ما يعبر عن قوة جذوة المقاومة في نفوس الشعب الفلسطيني.2017في 

ومن المتوقع أن تستمر عمليات المقاومة، وأن تزداد فرصها في التصاعد بالضفة، مع تعمق حالة 
انهيار "حل  الدولتين"  كما تملك المقاومة فرصة تقوية  اليأس من مسار التسوية السلمية، وتراجع أو

 قدراتها النوعية في المرحلة القادمة.
النقطة السابعة: يتجه المجتمع اليهود  الصهيوني نحو مزيد من التطرف اليميني والديني، بينما 

ن اإلجراءات تتجه تيارات اليسار إلى مزيد من التحلل والضعف. وتتجه البيئة الصهيونية إلى مزيد م
نحو "يهودية الدولة"، وشرعنة مزيد من اإلجراءات العنصرية ضد  أبناء فلسطين، وتوسيع االستيطان، 

 وتهويد القدس والمقدسات، وستستمر المعركة على المسجد األقصى ومحيطه.
 وسيستفيد الكيان الصهيوني من حالة االستقرار واالزد ار االقتصاد  التي تواز  مستويات الدول

 الغربية، مع تمتعه بقوة عسكرية نوعية طاغية، في بيئة عربية منشغلة بصراعاتها الداخلية.
ولكن، ستلل "إسرائيل" تواجه أزمات "وجودية" في لل  صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتطور 
مقاومته  وفشلها  ي في تحولها إلى كيان طبيعي بالمنطقة، حيث ترفض البيئة الشعبية األوسع 

محيطة غير مستقرة، ويتنامى فيها الوجود  استراتيجيةلتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي  وفي لل  بيئة ا
 المقاوم والمعاد  للمشروع الصهيوني.

وتحديدًا -النقطة الثامنة: من المتوقع أن تحافل الدول العربية المرتبطة بعالقات رسمية مع "إسرائيل" 
تحاول "إسرائيل" إحداث اختراقات في عالقاتها مع بعض  على  ذم العالقات. وقد -مصر واألردن

دول الخلي ، على قاعدة ما ُيسمى التحالف ضد إيران ومكافحة "اإلر اب". غير أن  ذا االختراق لن 
يكون سهاًل  وقد تُفضل أطراف عربية عمل العالقات "تحت الطاولة"، بسبب المعارضة الشعبية 

 الواسعة للتطبيع.
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ن منلمة التعاون اإلسالمي النقطة التاسعة : في إطار العالم اإلسالمي  ليس من المتوقع أن ُتحس  
أداء ا الضعيف والبا ت تجام فلسطين. وثمة فرصة لتزايد التفاعل الشعبي اإلسالمي مع قضية 

 فلسطين، خصوصًا مع التهديدات التي تتعرض لها القدس والمسجد األقصى.
  فمن المتوقع أن تتابع تركيا تحت قيادة رئيسها االستراتيجيالتقرير وأما عن الدولتين اللتين درسهما 

رجب طيب أردوغان أداء ا السياسي النشط والداعم لفلسطين. وفي الوقت نفسه ستحافل على 
عالقات سياسية "باردة" مع "إسرائيل"، غير أنها ستتابع عالقاتها التجارية النشطة معها، والتي 

 .2017والر تجاوزت أربعة مليارات د
أما إيران فإنها ستتابع دعمها السياسي والعسكر  للمقاومة الفلسطينية، وعداء ا المكشوف 

 لـ"إسرائيل"  لكنها ستتجنب مواطن االحتكاك المباشر، حيث ستركز على تنفيذ أجندتها اإلقليمية.
دولة( لقضية  140على  النقطة العاشرة: ستلل البيئة الدولية تبد  دعمًا وبأغلبية كبيرة )بمعدل يزيد

فلسطين في الجمعية العامة للمم المتحدة وعدد من الم سسات الدولية. غير أن الواليات المتحدة 
لن تسمح  -التي تسيطر على مجلس األمن وتهيمن على السياسة الدولية-ومنلومة القوى الكبرى 

 بأ  قرارات ُتجبر الجانب اإلسرائيلي على خطوات َيرفُضها.
أخرى  ثمة فرصة لزيادة ولو بطيئة في العداء أو النلرة السلبية الشعبية العالمية تجام  ومن جهة

(  و و ما يتسبب في BDS"إسرائيل". كما أن ثمة فرصة لتعزيز نجاحات حركة مقاطعة "إسرائيل" )
 تصاعد القلق اإلسرائيلي.

*** 
الحقائق والعيوب والمخاطر وجوانب وأخيرًا، رغم أن عددًا من الخالصات يثير "الكنبة"  فإن معرفة 

عف   أمر ضرور  أل  عمل جاد  للنهوض بالشأن الفلسطيني. -كما  ي-الض 
ومن جهة أخرى،  ناك عناصر عدة تمنح األمل، فللمشروع الصهيوني أزماته، والشعب الفلسطيني 

بداعاتها، والبيئة  صامدن على أرضه، وتجاوزت أعداُدم أعداَد اليهود، وللمقاومة الفلسطينية بطوالتها وا 
العربية ما زالت تحت الت شكُّل، والمستقبل الوسيط يحمل فرصًا قوية للحالة النهضوية بالمنطقة، 

 وللعمل لفلسطين. وكلُّ ذلك بمشيئة هللا وتقديرم.
 28/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 "حماس" وصفقة القرن.. ال ت واف ق ولكن ال تعترض .11
 أحمد الحيلة

ك، خصومة..،  ي مفردات صلحت لوصف العالقة بين "حماس" والقا رة كل ما الَح في قلق، ش
األفق مشروع أو مبادرة سياسية لحل الصراع العربي اإلسرائيلي  فالقا رة دأبت على الوقوف في مربع 
د التسوية، مقابل وقوف "حماس" في مربع الممانعة رفضًا للتنازل عن الثوابت الوطنية التي تمثل عما

 القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من إدراك "حماس" لسلبية الموقف المصر ، إال أنها حافلت على خطاب  ادئ وغير 
مستفز للقا رة، بحكم الجوار والعالقات التاريخية، ومراعاًة لديكتاتورية الجغرافيا المتحكمة بغزة 

كثير من األحيان على قوة تتمتع  تحديدًا. لكن ذلك الحرص على عدم استفزاز القا رة، كان يتك  في
بها "حماس" ذاتيًا على صعيد المقاومة واإلمكانات، وموضوعيًا عبر عالقاتها القوية والمتوازنة مع 

يران، وتركيا، وقطر، والسودان.  كل من سوريا، وا 
المتغي ر اليوم  و تطرف أو قسوة الموقف المصر  من غزة المحاصرة منذ نحو أحد عشر عامًا، 

ق معبر رفح بشكل شبه تام، وتدمير األنفاق التي كانت تمثل شريانًا إلسعاف المدنيين، بإغال
ن نشط في تيار اإلسالم السياسي  والتعامل مع "حماس" كامتداد لحركة اإلخوان المسلمين وكمكو 
ة الذ  تعاديه القا رة، معطوفًا على تساوق األخيرة مع السياسات األمريكية الساعية لتصفية القضي

الفلسطينية باعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.  ذا كله يقابله متغير  خر مواٍز حدث عند 
حركة "حماس"و و فشلها في إدارة قطاع غزة ألسباب موضوعية في المقام األول، إضافة إلى 

مع  محدودية دور المقاومة في المدى المنلور بسبب الحصار والمراوحة في معادلة الردع المتبادل
جيل االحتالل اإلسرائيلي، وبسبب ضعف األداء في عموم الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك تراجع 
عالقات الحركة السياسية  وبمعزل عن مناقشة األسباب فقد خسرت الحركة سوريا وتحالفها 
االستراتيجي مع ما كان ُيعرف بمحور المقاومة، مقابل محدودية الدعم التركي والقطر ، وجمود 

 عالقة مع السعودية التي تشهد تحوالت سياسية داخلية سريعة.ال
في لل  ذا الخلل وتلك المتغيرات، تحاول حركة "حماس" جا دة إحداث خرق في الجدار المصر  
الصلب، عبر الدبلوماسية الهادئة، والتسليم بوحدانية الدور المصر  في ملف المصالحة الوطنية، 

سرى مع االحتالل، والتنسيق معها لحماية أمن الحدود المشتركة وبأ مية دور ا في ملف تبادل األ
بين غزة وسيناء..، عل ها تنجح في التخفيف من حجم الضغوط عليها وعلى الشعب الفلسطيني 

 المحاصر.
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على أ مية تلك اإلجراءات التي تقوم بها الحركة نحو القا رة، إال أن األخيرة تنلر لما  و أبعد من 
وطني في القضية الفلسطينية، فالرئيس السيسي كما الم سسة العسكرية المصرية  مجرد دور محل ي

تعاني أيضًا من مشاكل داخلية كبيرة، و ي معنية بالخروا منها بتثبيت حكمها القائم بدعم 
صهيوأمريكي مباشر، و ذا لن يتأتى إال بتقديم استحقاقات سياسية نوعية، في سياق البحث عن حل 

 الصهيوني، تتناسب مع الر ية اإلسرائيلية الُمتغل بة بحكم سياسة األمر الواقع. للصراع العربي 
من  نا فإن القا رة تحاول جا دة احتواء الموقف السياسي لحركة "حماس"، تحت سيف الواقع 
الفلسطيني والعربي المر والمتفاقم، وبسيف العزل لقيادة الحركة السياسية في غزة عن باقي جسمها 

في أكثر من جغرافيا داخل فلسطين وخارجها، إمعانًا في التأكيد على محدودية الخيارات،  المتموضع
ووحدانية المخرا المتمث ل في بوابة الدولة المصرية، التي أصبحت الساحة الوحيدة التي يمكن لقيادة 

نذ حركة "حماس" أن تجتمع في رحابها، و ذا ما حرصت القا رة على تثبيته في الوعي الحركة م
انتخاب إسماعيل  نية رئيسًا، حيث لم تتمكن قيادة المكتب السياسي من اللقاء فسيولوجيًا إال م رتين، 
كان  خر ا قبل أيام، حيث يقيم رئيس الحركة في ضيافة جهاز المخابرات المصرية، منذ التاسع من 

 الشهر الجار .
االحتالل ومشاريع التسوية السياسية وألن حركة "حماس" تقوم فكرتها ويعتمد برنامجها على مقاومة 

العابثة بالحقوق الوطنية، فمن غير المنطقي أن تطلب القا رة منها إعالن القبول أو التأييد لصفقة 
القرن األمريكية، ففي ذلك إعالن لوفاة الحركة وشطبن لمبررات وجود ا، ولذلك ُيتوقع أن تمارس 

دم الموافقة على صفقة القرن انسجامًا مع الذات، القا رة ضغطًا على "حماس" لتحتفل بحقها في ع
ولكن دون اعتراض طريقها كما اعترضت طريق أوسلو من قبل بالعمل العسكر  أو بالحراك 
الجما ير  الخشن، بذريعة أن القادم أعلم من قدرة الحركة أو قدرة دول على االعتراض، ألن 

 صاحب المشروع القادم. بما يمثل من اندفاع وتهور  و ترامبواشنطن والرئيس 
ذا كان البعض يرى في صفقة القرن وصفة غير قابلة للتطبيق أو النجاح بما تحمله من تناقض  وا 
مع واقع القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، فقد ُيقال  طالما أنها ُول دت فاشلة، فلم 

ئر الممكنة. ومن  نا يصبح االعتراض ودفع الثمن، دعو ا تمر لتسقط بفعل الزمن وبأقل الخسا
مبرر حماية الذات من االستهداف المباشر  و سي د الموقف والحكمة المفقودة التي قد ترو ا لها 

رضاءًا لسي د البيت األبيض.  القا رة، بهدف تمرير صفقة القرن، وا 
 28/2/2018، 21موقع عربي 
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 مناطق إسرائيل العازلة وصفقة القرن .11
 عادل سليمان

أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن  فيتدفق موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، منذ بداية 
العشرين، بإشراف الوكالة اليهودية والتي ازدادت كثافة وتنليما، في أعقاب الحرب العالمية األولى، 

صبة ، ثم وضعها تحت االنتداب بموافقة ع1917واحتالل بريطانيا كامل فلسطين التاريخية في العام 
كان يشرف على استقبالها، وتنليمها، وتوجيهها إلى إقامة  التي، تلك الموجات 1922األمم في 

المستوطنات، أو ما ُيعرف باسم "الكيبوتز" مس ول الوكالة اليهودية في الداخل الفلسطيني، 
تداب الصهيوني العتيد، بن غوريون، والذ  أعلن قيام دولة العدو اإلسرائيلي في يوم إنهاء االن

)وقد اتخذ العدو اإلسرائيلي ذلك اليوم عيدًا قوميًا  1948مايو/ أيار  14البريطاني على فلسطين في 
 ا إلى القدس(؟أمريكبمسمى يوم االستقالل، و و اليوم نفسه الذ  اختارم ترامب لنقل سفارة 

نشاء ما تعرف بالكيبوتزا ت، والهاجس الذ  منذ تدفق تلك الموجات من الهجرة اليهودية المنلمة، وا 
كان يحكم الفكر الصهيوني  و  اجس األمن، فقد كانوا يدركون، منذ البداية، أنهم يستولون على 
أرض ليست أرضهم، ويطردون أصحابها منها، بالترغيب نادرًا، وبالترويع في أغلب األحيان، منذ 

لدولة العبرية على أرض تلك البدايات المبكرة إلنشاء الكيبوتزات الصهيونية، والتي كانت نواة ا
( تمثل أ م ركائز األمن اإلسرائيلي على كل Buffer Zoneفلسطين، وعقدة المناطق العازلة )

المستويات، سواء الكيبوتزات الصغيرة، أو المستوطنات الكبيرة، أو المدن، أو جبهات القتال، وحتى 
كرة إلقامة الكيان الصهيوني، حدود الكيان الصهيوني، فعلى مستوى الكيبوتزات، في الفترات المب

أنشأت الوكالة اليهودية في الداخل نطاقات أمن حول تلك الكيبوتزات، تعمل على حراستها جماعات 
وفرق مسلحة، تطورت إلى عصابات منلمة، أشهر ا الهاغانام وشتيرن وأرغون، وغير ا، تلك 

األعزل في القرى والبلدات،  يالفلسطينالعصابات التي مارست أبشع الجرائم اإلنسانية ضد الشعب 
يجاد نطاقات أمن متتالية، أو مناطق عازلة حول المستوطنات  جبار م على تركها، وا  لترويع أ لها وا 
والمدن العبرية التي تنشأ على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية. و كذا نشأ الكيان الصهيوني على 

ق عازلة، تحرسها قوات مسلحة، بعد أن األرض الفلسطينية في شكل مجتمع يهود  محاط بمناط
تحولت تلك العصابات الصهيونية، وأ مها الهاغانام، إلى ما ُسمي "جيل الدفاع اإلسرائيلي"، و و 

ضد الدول العربية التي تحركت فور إعالن بن  1948الذ  خاض حرب فلسطين األولى عام 
رب التي انتهت بالهزيمة العربية األولى ، تلك الح1948مايو/ أيار  14غوريون قيام دولة إسرائيل في 

 )النكبة(. 
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كه بعقدة "المناطق العازلة" عند التوقيع على اتفاقيات الهدنة  إلىعاد العدو اإلسرائيلي من جديد  تمس 
، 1949فبراير/ شباط  24مع الدول العربية المحيطة بها )دول الطوق(، وكانت بالترتيب" مصر في 

يوليو/  20، وأخيرا سورية في 1949إبريل/ نيسان  3، واألردن في 1949مارس/  ذار  21لبنان في 
، و ي الدول التي خرجت من الحرب مهزومة )عدا لبنان الذ  لم يشارك في الحرب 1949تموز 

أساسًا(، وأصبحت خطوط الهدنة بمثابة "مناطق عازلة" حول كيان العدو اإلسرائيلي الذ  أصبح أمرًا 
ت، ت منها قوات تابعة للمم المتحدة، كانت ُتعرف باسم البوليس الدولي، كما واقعًا من كل االتجا ا

 تم إنشاء مكاتب اتصال مشتركة، بإشراف ضباط اتصال دوليين، للتنسيق بين مختلف األطراف.
، 1949بقيت األوضاع على األرض على ما  ي عليه منذ التوقيع على اتفاقيات الهدنة في العام 

عندما شارك العدو اإلسرائيلي في العدوان الثالثي على مصر مع كل من فرنسا ، 1956وحتى العام 
وبريطانيا، فيما تعرف بحرب السويس، واحتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذ  كان تحت 
اإلدارة المصرية. المهم أن إسرائيل كسرت خطوط الهدنة، ولم تعد  ناك مناطق عازلة على الجبهة 

صوصا بعد فشل العدوان الثالثي، وانسحاب قوات الغزو الفرنسية والبريطانية من منطقة المصرية، خ
من األراضي  االنسحابالقناة. لم يستمر ذلك الوضع طويال، حيث أذعنت إسرائيل إلى قرار 

المصرية وقطاع غزة. ولكن عادت إلى التمسك بالمناطق العازلة، بعودة قوات الطوارئ الدولية بين 
ن، المصر  واإلسرائيلي، مع زيادة مناطق صالحياتها بوجود ا في شرم الشي ، لضمان حرية الجانبي

 خلي  العقبة ومضيق تيران الذ  كان ميا ًا إقليمية مصرية خالصة.  فيالمالحة اإلسرائيلية 
، بعد فشل العدوان الثالثي، 1957على مدى عشر سنوات منذ انسحاب إسرائيل من سيناء في العام 

قرار أوضاع المناطق العازلة وخطوط الهدنة، والعرب مشغولون بمعاركهم العبثية بين النلم واست
التقدمية والنلم الرجعية، والقوميين والقطريين، و ل الحرية واالشتراكية تسبق الوحدة، أم إن الوحدة 

كان العدو العربية إلى حد االقتتال بالسالح، بينما  -تسبق الجميع. وتطورت العالقات العربية 
على تطوير قدراته العسكرية  اإلسرائيلي يعمل بال كلل، خلف المناطق العازلة وخطوط الهدنة،

، ووجه العدو 1967الخامس من يونيو/ حزيران  فيوالتقنية الشاملة، حتى جاءت لحلة الحقيقة المر ة 
رة سيناء و ضبة ضربته الشاملة، وكسر كل خطوط الهدنة، واحتل كل فلسطين التاريخية وشبه جزي

الجوالن ومزارع شبعا، ووقفت قواته على خطوطها الجديدة على كل الجبهات. و كذا كانت الهزيمة 
 أسمينا ا النكسة.  التي

أصبحت إسرائيل تقف على خطوط تماس مع كل من مصر وسورية واألردن، بينما أبقت على 
نسبة لها، الفتقاد ا المناطق العازلة، خطوط اتفاقية الهدنة مع لبنان، و و وضع لم يكن مريحًا بال

و و ما ترتب عليه اشتعال حرب االستنزاف، أو حرب األلف يوم على الجبهة المصرية، والتي لم 
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، كما انطلقت عمليات المقاومة الفلسطينية على 1970تتوقف إال بالموافقة على مبادرة روجرز عام 
 أيضًا. 1970ألسود أعقاب أيلول ا فيالجبهة األردنية، والتي توقفت 

حد ذاتها "منطقة  فيكانت  زيمة مروعة، فإنها شكلت  1967يونيو/ حزيران  فيوألن الهزيمة العربية 
على الجبهتين، 1973عازلة" نفسية ليس من السهل تجاوز ا. ثم جاءت حرب أكتوبر/ تشرين األول 

( 67و 56و 48الهزائم المتتالية )المصرية والسورية، لتبعث األمل في األمة العربية بعد ربع قرن من 
سيناء، حيث  فيوالمناطق العازلة. وعلى الرغم من  زيمة ا لة العسكرية اإلسرائيلية شرق القناة 

حقق المقاتل المصر  نصرًا حقيقيا على مسرح العمليات، إال أن الحرب توقفت، وخطوط التماس 
ف بالثغرة، بينما تجاوزت القوات اإلسرائيلية بين القوات متداخلة شرق قناة السويس وغربها، فيما ُعر 

 على جبهة الجوالن السورية. 1967خطوط 
ا الشهير،  نر  كيسنجر، والتي سرعان ما أمريكقاد ا وزير خارجية  التيوانطلقت عملية السالم 

توقفت على الجبهة السورية، بعد أن حققت الفصل بين القوات، وبالطبع إحداث منطقة عازلة جديدة 
مركز فيها قوات دولية، وما زالت األوضاع مستقرة على تلك الجبهة. أما على الجبهة المصرية، تت

انتهت بمعا دة سالم مصرية إسرائيلية، تضمنت  التيفقد جرى ما جرى من استكمال عملية السالم 
 إقامة منطقة عازلة واسعة تحت مسمى المنطقة ا على امتداد الحدود المصرية، مع تقسيم سيناء
إلى مناطق محددة القوات )يمكن تجاوز  ذا التقسيم في لروف خاصة مثل الحرب على اإلر اب، 

 وبالتنسيق ما بين الطرفين(. 
 كذا عادت إسرائيل تقبع خلف المناطق العازلة على الجبهات المختلفة، عدا وضع األراضي 

خصوصا بعد إنشاء الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما جرى من تداخل وتماس، 
. و نا تفتق الذ ن الصهيوني 1967يونيو/ حزيران  5المستوطنات اليهودية فى المناطق المحتلة بعد 

 االستعمار  عن فكرة خبيثة، و ي إنشاء "الجدار العازل" ليكون بدياًل عن المناطق العازلة. 
عالمية عن جدران توفر لها على الرغم من كل تلك الجدران العازلة على األرض، بحثت الصهيونية ال

قدرا أكبر من الحماية واألمان، بعد أن دا متها ثورات الربيع العربي، على الرغم من مرحلة اإلحباط 
مثلت لها خطرًا محتمال في حال تجد د ا، فكان الحل الذ  ترى فيه إسرائيل  والتيالتي تمر بها، 

ي، دونالد مريكوتوافقت عليه مع إدارة الرئيس األنطاقًا عازاًل، يوفر لها األمن واألمان المستدام.. 
ترامب، بكل ما يمثله من جموح وطموح.. واختارت له عنوانا براقا  و "صفقة القرن، تتم خاللها 
تسوية/ تصفية شاملة للقضية الفلسطينية وقضية القدس، بموافقة عربية، وتطبيع  ادئ عربي 

يجاد مصالح مشتركة "مفتعلة" بي نهما، تحت عنوان محاربة العدو المشترك الجديد إسرائيلي، وا 
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يد في للها أسس "إسرائيل الكبرى" من  د إسرائيل "منطقة عازلة" حصينة، تش  )إيران(..  كذا توج 
 النهر إلى النهر.

 1/3/2018، العربي الجديد، لندن
 

 تعترض طريق مطلب أبو مازن الدولي بحكومة انفصال بديلة! "حماس" .11
 صالح القالب

لو انعقد الم تمر الدولي الذ  دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(، في كلمته حتى 
التي ألقا ا األسبوع الماضي أمام مجلس األمن، فإن اإلسرائيليين، كما  و واضح وم كد، لن يعدموا 

لمة التحرير ال المبرر وال الحجة العتراض  ذم المحاولة والتذرع بأنه ال السلطة الوطنية وال من
فلسطينية أخرى في قطاع غزة  "دولة"وأن  ناك  "ممثاًل شرعي ًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني"تشكالن 

بعد انقالب  2007 ي حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( التي انفصلت عن  ذم المنلمة في عام 
 عسكر  دعمه اإليرانيون ومعهم نلام بشار األسد ودولة عربية  ي قطر.

ب أنه ما كاد يتالشى صدى خطاب أبو مازن،  ذا الذ  طالب فيه بانعقاد م تمر دولي لحل والغري
القضية الفلسطينية وفقًا لتنازالت متبادلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حتى بادر القياد  في حركة 

وأيضًا بأنه  محمود الز ار، المعروف بأنه األكثر التصاقًا بإيران وبمشاريعها في المنطقة، "حماس"
، إلى الدعوة، "كتائب عز الدين القسام"األكثر تطرفًا في  ذم الحركة وتحديدًا في جناحها العسكر  

في قطاع غزة من حركته وبعض شركائها، مدعي ًا أن الحكومة  "حكومة إنقاذ وطني"علنًا، لتشكيل 
حاولة استعادة وضعية ما قبل الفلسطينية التي يقود ا رامي الحمد هللا غير شرعية، و ذا يعني أن م

قد أصبح  "القطاع"و "الضفة"قد فشلت فشاًل ذريعًا وأن االنقسام السياسي بين  2007انقالب عام 
 أكثر تجذرًا وخطورة ومأساوية مما كان عليه قبل المحاولة الوحدوية الفاشلة األخيرة.

للنون والشكوك، فإنه ال يمكن وبالطبع فمهما حاولنا وحاول غيرنا تغليب النيات الحسنة على كل ا
إال الربط بين  ذا الذ  قاله محمود الز ار وبين تصريحات عضو المجلس األعلى للثورة الثقافية في 

اإليرانية أعادت بثه قناة  "أفق"إيران حسن رحيم بور أزغد  التي قال فيها في حديث لفضائية 
ي المنطقة قد خرجت من تحت سيطرة العراقية: الحقيقة أن خمسة أو ستة بلدان ف "السومرية"

 يين ودخلت في معسكر الثورة اإليرانية!مريكاأل
 "غزة( وأفغانستان -إن  ذم الدول  ي العراق وسوريا واليمن ولبنان و)فلسطين "وأضاف بور أزغد : 

في و و استطرد قائاًل: إذا كنتم تسمون  ذا التوسع بأنه تفكير في إقامة إمبراطورية واسعة فال نقال 
محمود الز ار عندما  "حماس"!! و ذا يعني أن القائد في " ذا... نعم نحن نريد أن نقيم إمبراطورية
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وتكريس التباعد واالنقسام بين  "حكومة إنقاذ وطني"بادر وفي اليوم ذاته إلى الدعوة لتشكيل ما سمام 
نه ي كد أن  ذا قطاع غزة والضفة الغربية فإنه يستجيب لهذا الذ  قاله  ذا المس ول اإلير  اني، وا 

 بقيادة حركة المقاومة اإلسالمية  و بالفعل جزء من  ذم اإلمبراطورية اإليرانية أو الفارسية. "القطاع"
السلطة  "طردت"و 2007عندما قامت بانقالبها العسكر  الدمو  في عام  "حماس"وحقيقة أن  حركة 

كجزء من  "غزة -فلسطين "د  في إعالن الوطنية من قطاع غزة فإنها قد سبقت حسن رحيم بور أزغ
مع حركة  "الوحدوية" ذم اإلمبراطورية الفارسية، و كذا وبالتالي فإن عينيها رغم كل  ذم المحادثات 

ومع السلطة الوطنية، التي لم تحقق أ  تقدم وبقيت كالقفز فوق حبل مرتفع مشدود من  "فتح"
ي الضفة الغربية وليكون  ذا الجزء من فلسطين ف "القطاع"الطرفين، مركزة على فعل ما فعلته في 

 !!"استعادة أمجاد فارس القديمة"أيضًا ملحقًا بهذم اإلمبراطورية التي عنوانها 
عندما قامت بانقالبها  "حماس"ولعل ما تجب اإلشارة إليه في  ذا المجال  و أن  ناك من يرى أن 

انت تفكر في أن يصبح قطاع غزة أو الدمو   نف الذكر مدعومة بإيران وقطر أيضًا، فإنها ك
، كما قال حسن رحيم بور أزغد ، دولة نفطية على اعتبار أن المعلومات الم كدة "غزة -فلسطين "

وبحرم تمتلك مخزونًا  ائاًل من مصادر الطاقة، و ذا  و  "القطاع"كانت قد أشارت إلى أن شواط  
وكثير  "الميناء"وبدايات  "المطار"تية لهذا القطاع، ما جعل اإلسرائيليين يبادرون إلى تدمير البنية التح

من المرافق السياحية، وربما.. ربما أنهم، أ  اإلسرائيليين،  م أيضًا من بين الذين سا موا ولو 
بالتحريض والتشجيع على ذلك االنقالب الدمو  المعروف الذ  قامت به حركة المقاومة اإلسالمية 

 .2007في عام  "فتح"لتحرير وحركة ضد السلطة الوطنية وضد منلمة ا
المهم أنه ال بد من التوقف، بعد كل  ذم التطورات السابقة والالحقة، عند مسألة في غاية األ مية، 
و ي أن التنليم العالمي لمخوان المسلمين، الذ   و من أنجب حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 

ل وقوى الثورة الفلسطينية من لبنان، بقي ، أ  بعد خمسة أعوام من إخراا فصائ1987في عام 
يرفض التحاق  ذم الحركة بمنلمة التحرير وبالسلطة الوطنية الحقًا، و كذا فإن الواضح ال، بل 
الم كد أن التنليم اإلخواني كان متورطًا في مشروع  ذم اإلمبراطورية الفارسية، التي تحدث عنها 

ما بعد انتصار الثورة اإليرانية في فبراير )شباط(  حسن رحيم بور أزغد ، منذ البدايات، أ  منذ
، و ذا قد ثبت وبصورة معلنة بعد إطاحة نلامهم القصير العمر في مصر الذ  كان على 1979

 رأسه الدكتور محمد مرسي عيسى العياط الذ   و ا ن نزيل أحد السجون المصرية.
التي أطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة في ، "فتح"والحقيقة أن إيجاد بدائل موازية أو بديلة لحركة 

وأعلنت ذلك في بيان تم إعدادم في بيروت وتمت إذاعته من اإلذاعة السورية،  1965الفاتح من عام 
قد بدأ مبكرًا، إذ لهرت منلمة طالئع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة( بعد فشل نلام سوريا 
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بداياتها من خالل بعض الضباط الفلسطينيين البعثيين  البعثي في اختراق  ذم الثورة و ي ال تزال في
، كما يقال، "المسبحة"الذين كانوا ينخرطون في جيل التحرير الوطني الفلسطيني، و كذا فقد كر ت 

فلهرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ما لبثت أن تعرضت  1967بعد حرب يونيو )حزيران( 
بقيادة الضابط في الجيل السور  أحمد جبريل ثم  "لقيادة العامةا"للتشلي واالنقسام وخرجت منها: 

 الجبهة الديمقراطية ثم الجبهة الثورية ثم جبهة النضال الشعبي.
منلمة سيناء "، إنشاء 1967والمعروف أن مصر في عهد عبد الناصر كانت أعلنت، بعد حرب عام 

والجبهة الشعبية بقيادة  "فتح"ركة لكنها ما لبثت أن تراجعت عن  ذم الخطوة ودعمت ح "العربية
قد  1968الدكتور جورا حبل، وأن  العراق بدورم، بعد وصول البعثيين إلى الحكم مرة ثانية في عام 

شكل جبهة التحرير العربية التي ال يزال لها وجود رمز  في الضفة الغربية والتي مثلها مثل منلمة 
 طين وال للقضية الفلسطينية.ال يتضمن اسمها أ  إشارة ال لفلس "الصاعقة"

وتماسكها، رغم تعرضها لمحاوالت انقسام كثيرة، فإنه ما  "فتح"إن المقصود بهذا كله أنه لوال حركة 
كان من الممكن أن تستمر  ذم الثورة وأن تلعب منلمة التحرير  ذا الدور الذ  لعبته والتي ال تزال 

أن كل  ذا التشلي  و في النهاية، دون أ  تلعبه حتى ا ن، و نا فلعل ما ال خالف عليه  و 
لتهرب من كل استحقاقات  "حماس"اتهام أل  كان، لمصلحة إسرائيل التي وجدت ضالتها في حركة 

 ذم المرحلة ومن بينها استحقاق الم تمر الدولي الذ  دعا إليه أبو مازن والقول إن  ناك كيانًا 
نه ال  وال منلمة التحرير تشكالن ممثاًل شرعيًا ووحيدًا  "السلطة"فلسطينيا   خر في قطاع غزة وا 

 للشعب الفلسطيني.
لكن وفي النهاية فإنه باإلمكان إحباط كل  ذم المحاوالت  نفة الذكر بالتمسك بأن  ناك اعترافًا دوليًا 
بأن  منلمة التحرير  ي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن  ناك اعترافًا من قبل األمم 

وكل  ذم  "أوسلو"لمتحدة بأن السلطة الوطنية دولة فلسطينية تحت االحتالل وأن  ناك اتفاقات ا
المسيرة الطويلة من التفاوض مع إسرائيل برعاية كثير من مكونات المجتمع الدولي والواليات 

 المتحدة.
 1/3/2018، ، لندنالشرق األوسط
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