
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 لقدسبالدها إلى اُتجمد قرار نقل سفارة  العليا" الدستورية"غواتيماال: 
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 خططات بناء استيطاني مستقبلي في القدسكشف النقاب عن م
 " أو انتخابات مبكرة2019كحلون يهدد: إما المصادقة على "ميزانية 

 مليون دوالر شهريا   20دعم موازنة السلطة إلى  هارفعللسعودية اشكر يسفير فلسطين  الرياض:

تعزز الشبهات ضّد نتنياهو وزوجته 
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 29 :كاريكاتير
*** 

 
 ساعات خمسبعد تحقيق استمر  نتنياهو وزوجته تعزز الشبهات ضدّ  .1

  لمكاوحاأ 433سااعات متواصالأ أماي واي وحادا   هاا   5بعد تحقيق دام : نظير مجلي - تل أبيب
هو و وجتاااار سااااارا وااااي الق اااايأ الفسااااادز تعاااا  ت أهااااار الراااابلات بتااااوري رناااايي الااااو را  بنيااااامين نتنيااااا

 ز التي طلب بموجبلا ال وجان نرر مقا ت وأخبار مؤيدا للما وي موقع 4000المعرووأ باسم  الملف 
 وا   اإلخبااااروز وواااي مقابااال تلاااو ساااعى نتنيااااهو إلصااادار قااارارات حكومياااأ ت ياااد مااان أر اااا  صااااحب 

 الموقعز قدرتلا الررطأ بر ع مليار دو ر.
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نياهو على وقع أصوات عررات المتظاهرين أمام بيترز صرخوا وي وجر الررطأ وجرى التحقيق مع نت
 تطالبر با ستقالأ وورًا.و بعبارات غا بأ ملينأ بمراعر الغ ب والتتمرز 

وطال التحقيق أمي مع نتنياهو أهار من المخطط لرز لتلو لم يتبَق ما يكفي لفاتح تحقياق معار حاول 
أن لااادى  مااان رغمباااال ز 3000لمانياااأز المعروواااأ باسااام  الملاااف ق ااايأ الفسااااد واااي صااافقأ الغواصاااات اأ

الرااارطأ أسااانلأ كايااارا وصاااعبأز مااان رااا نلا أن تغيااار و اااعيأ نتنيااااهو مااان رااااهد  لاااى مرااابو ز حساااب 
 مصادر مقر أ.

 ز يرااابر 4000ولاااوحن أن الرااارطأ اتبعااات أماااي أسااالوبًا مغاااايرًا واااي التحقياااق ماااع نتنيااااهو واااي  الملاااف 
ار عصابات اإلجرامز حتى تمنع تنسيق ا دعا ات بين المرابوهينز حيا  أسلو لا وي التحقيق مع كب

مواقاع  4جلساات تحقياق واي  4أقامت غروأ قيادا واي مقار الوحادا الماتكوراز وواي الوقات نفسار أجارت 
مختلفأ مع نتنياهو داخال مقار  قامتار واي غر اي القاديز وماع  وجتار واي مقار الوحادا واي بياتح تهفااز 

ار اإلعالماي وا ساتراتيجي اأسابق واي مكتاب نتنيااهوز وأي اًا ماع صااحب وماع نيار حيفاتي المسترا
موقع  وا   اإلخبارو راؤول  لوويتش. ورا  المحققون وي غرواأ القياادا ينقلاون المعلوماات  لاى طاواقم 

 التحقيق اأر عأز ويوجلون اأسنلأ بما يتال م من أجوبأ المحقق معلم.
لوويتش ب نلم مربوهونز وأن التحقيق معلام يجارو تحات وكانت الررطأ قد أبلغت نتنياهو وحي فتي وا 

 بالغلاا أن التحقياقز الاتو حمال صافأ  تحقياق مفتاو    التحتير. و نا  على أجوبأ  وجأ نتنيااهوز تام  
 تحول  لى تحقيق تحت التحتيرز أو أنلا أصبحت مربوهأ.

 ارا ا تصااا ت للتحقيااق وخااالل التحقيااقز واجاا ت الراارطأ باااإلعالن عاان اعتقااال مسااؤول سااابق وااي و 
معااار واااي الرااابلات باااالملف نفسااار. ويعتبااار هاااتا المساااؤول مااان المقااار ين مااان نتنيااااهوز وكاااان قاااد عينااار 

  تفياد ب نار مسؤوً  كبيرًا واي و ارا ا تصاا تز كماا أراد تعيينار ماديرًا عاماًا للاو اراز لهان الرابلات  اد  
رو التحقيااق براا نلا كصاافقأ وساااد كباارى. يااي ز التااي يجاا -دوااع باتجااا  المصااادقأ علااى صاافقأ  بياا و 
 رخصًا. 11و لتا بلغ عدد المربوهين وي هتا الملف 

وباإل ااااوأ  لاااى الااا وجين نتنيااااهوز هنااااو صااااحب الموقاااع اإلخباااارو و وجتااار وابنااارز والماااديرا العاماااأ 
مسااااعدين كباااار لنتنيااااهو. وقاااد بااادأت الرااارطأ تنسااال لخااار الخياااوي واااي هاااتا الملاااف قبااال  5للموقاااعز و

 صر. ويقدر المطلعون علير أن الررطأ ستنلير بتوصيأ  لى النيابأ بتقديم  نحأ اتلام االااأ  اد  تلخي
  1000نتنياهوز ستهون أرد خطورا من  نحتي ا تلامز التي أوصت بلما قبال أسابوعين واي  الملاف 

 نتنياهو.  . ولنا توجد  وادا متلم تحول  لى راهد ملو  د  2000و الملف 
 3/3/2018 ،لندن الشرق األوسط،
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 عريقات يتحّدث عن الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" .2
ز عان 2/3/2018 الجمعاأ زتحد  أمين سر اللجناأ التنفيتياأ لمنظماأ التحريار صاانب عريقاات :رام هللا

الخطااوي العري ااأ لااا  صاافقأ القاارن  اأمريكيااأز وااي تقرياار سياسااي قدماار  جتماعااات المجلااي الاااورو 
وقاال عريقاات واي  دأت ياوم الخمايي واي رام هللاز برناساأ الارنيي محماود عبااي.لحركاأ واتحز والتاي با

تقرياار   ن   عااالن ترامااب ا عتاارا  بالقاادي عاصاامأ إلساارانيل ونقاال الساافارا ماان تاال أبيااب  لااى القاادي 
 يرااكل البدايااأ لمرحلااأ أمريكيااأ جدياادا وااي عمليااأ السااالم وااي الراار  اأوسااط يمكاان تسااميتلا بالمرحلااأ 

وأ ا   نر بمقت ى المرحلأ اأمريكيأ الجديدا  وإن علاى كال  الجديدا بفرض اإلمال ات .اأمريكيأ 
من يرياد الساالم أن يواواق علاى ماا ساو  تفر ار أمريكااز وأن كال ماا يعاارض تلاو سايعتبر مان قاوى 

 اإلرهاب والتطر  المتوجب على القيادات السياسيأ وي المنطقأ طردها ومحار تلا .
تدال بالنسبأ  لى وارنطن يعني قبول صفقأ ورض اإلمال ات التي تعتبار بامتياا  وأرار  لى أن  ا ع

تبنًيا كاماًل وراماًل لمواقف الحكومات اإلسرانيليأ المتعاقبأ بفرض اأمر الواقاع مان خاالل ا ساتيطان 
 .ومصادرا اأرا ي وطرد السكان والتطلير العرقي وهدم البيوت وا غتيا ت وا عتقا ت والحصار 
وجااا  وااي تقرياار عريقااات  هناااو ماان قااد يطاار   عطااا  ورصااأ للاارنيي ترامااب وانتظااار طرحاار لمعااالم 
 الصاافقأ التاريخياااأ ه  ن هاااتا الموقاااف يعناااي بال ااارورا قباااول قااارار الااارنيي اأمريكاااي باعتباااار القااادي 

 الجديدا .عاصمأ إلسرانيل ونقل السفارا اأمريكيأ  ليلاز   اوأ  لى قبول سياسأ المرحلأ اأمريكيأ 
وخلاات تقرياار عريقااات  لااى أن الخطااأ اأمريكيااأ المرتقبااأ  هااي صاافقأ تصاافويأ  مالنيااأ ت بقااي الو ااع 
القااانم علااى مااا هااو علياار والااتو يعنااي دولااأ واحاادا بنظااامين أو ترااريع اأبرتايااد وا سااتيطان بمعااايير 

 أمريكيأ من خالل حكم تاتي أبدو .
 2/3/2018 ،القدس، القدس

 
 مليون دوالر شهريا   20دعم موازنة السلطة إلى  هارفعللسعودية اشكر يلسطين سفير ف الرياض: .3

 للساعوديأ السالطأ الفلساطينيأأعرب السفير الفلسطيني لدى السعوديأ باسام اأغاا عان راكر  :الرياض
ملياون دو ر  20ملياون دو ر  لاى  7.7الفلساطينيأ مان السالطأ تلا لدعم موا ناأ ااملس بعد قرارها روع 

وااي اتصااال مااع  الحياااا  أماايز  لااى أن  زمليااون دو ر. ولفاات الساافير 12.3ًاز أو ب يااادا قاادرها راالري
اااان واااي  ز الخاصاااأ ب ياااادا 29/3/2017الساااعوديأ الت مااات كاااتلو قااارارات القماااأ العر ياااأ اأخيااارا واااي عم 

مليااون دو رز وواوقاات علااى تسااديد حصااتلا كاملااأ ماان  500رأساامال صااندو  اأقصااى والقاادي بقيمااأ 
 مليون دو ر. 70ال ياداز البالغأ  هت 

 3/3/2018 ،الحياة، لندن
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 الشهر المقبل "الوطني"مصادر لـ"القدس العربي": اللجنة التحضيرية ستطلب من عباس عقد  .4
أراار  اللااور: علماات  القاادي العر ااي  ماان مصااادر ولسااطينيأز أن اللجنااأ التح اايريأ  -رام هللا  زغاا ا

 لاى الارنيي محماود عبااي لطلاب المواوقاأ علاى عقاد دورا جديادا  لعقد المجلي الوطني ساتتوجر قريبااً 
للمجلاااي واااي الرااالر المقبااالز مااان أجااال اختياااار قياااادا جديااادا لمنظماااأ التحريااارز وا ساااتعداد للمرحلاااأ 

 مدينأ القدي. المقبلأز التي ترلد تحديات كبيراز بسبب قرارات اإلدارا اأمريكيأ بحق  
 3/3/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 2017 سنةيتسلم التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري ل سعبا .5

ز التقرير السنوو للينأ التدريب 2/3/2018 محمود عبايز الجمعأ يأفلسطينال السلطأتسلم رنيي  :ووا
 ز وتلو خالل استقبالر اللوا  يوسف الحلو رنيي اللينأ.2017 سنأالعسكرو الفلسطيني ل

 2/3/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ترهق الميزانية وتّمس بحقوق الفلسطينيين الفلسطينية مختصون: نفقات أمن السلطة .6
 رأى مختصاااون ومراقباااون للرااا ن الفلساااطيني أن السياساااات ا قتصااااديأ التاااي تتبناهاااا السااالطأ :رام هللا

نيين؛ الفلسطينيأ وي ال فأ الغر يأ تتسب ب بركل مبارر بترد و اأو اع المعيريأ للمواطنين الفلسطي
استحوات اأجل ا اأمنيأ على نصيب اأسد من الموا نأ العامأز واستمرار اللادر واي    سيما وي ظل  

 النفقات الحكوميأ دون مسا لأ قانونيأز ووق تقديرهم.
ز 2018وصااادقت حكومااأ الووااا  الفلسااطينيأز الاالاااا  الما اايز علااى الموا نااأ العامااأ للساانأ الماليااأ 

صت أهار من  ر علا لدعم اأجل ا اأمنيأ وي ال فأ الغر يأ. والتي خص 
من جلترز اعتبر ا نتال  من أجل الن اهأ والمسا لأ  أمان ز أن ال يادا المستمرا وي نفقات الحكوماأ 

 لاااى أن اأجلااا ا اأمنياااأ التابعاااأ للسااالطأ واااي ال ااافأ الغر ياااأ    تعكاااي ادعا اتلاااا بالتقرااافز مرااايراً 
 .2017سنأ مليون دو ر خالل  90انيأز بواقع استنفتت وحدها نحو ر ع المي  

وقااااال ا نااااتال    ن و ارا الماليااااأ والتخطاااايط لاااام تلتاااا م بمباااااد  الراااافاويأ وااااي  عااااداد الموا نااااأ العامااااأ 
 ز وقانون الموا نأ العامأ .اأساسيوباأحكام القانونيأ الواردا وي القانون 

الوطنيااأز ناناال موسااىز علااى أن مي انيااأ ماان جانباارز رأى المحا اار ا قتصااادو وااي جامعااأ  النجااا   
ونفقاااات اأجلااا ا اأمنياااأ تلقاااي باقللاااا وكاهللاااا علاااى الموا ناااأ العاماااأ الفلساااطينيأ واااي ظااال الظااارو  
ا قتصاااديأ والسياساايأ المرتبطااأ ويمااا بينلاااز والتاااي تتساام بعاادم ا سااتقرار والتعاارض للتاادهور واااي أو 

ري  طريقأ تو يع موارد ونفقاات السالطأ ب نلاا ووصف موسى وي حدي  لا قدي ب لحظأز ووق تقدير .
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 غير سليمأ ز مو حا أنر واي ظال الحاجاأ  لاى التطاوير والتنمياأ يجارو التركيا  علاى قطاعاات غيار 
 منتجر على حساب ال راعأ والصحأ وربكأ اأمان ا جتماعي.

المي انيااأ  أن  قاارار مرااروع زالترااريعي الفلسااطيني المجلااي باادور ز اعتباار حساان خريرااأز نانااب رناايي
 يجعل منر  غير قانوني . ى المجليالعامأ للحكومأ الفلسطينيأ دون عر لا عل

 2/3/2018وكالة قدس برس، 
 

 طريق لتطبيق المصالحة بضمانات عربية ودولية خريطةالحية: حماس تبحث  .7
أهد ع و المكتب السياسي لحركأ حماي د. خليل الحيأ أن حركتر تبح  : يحيى اليعقو ي - غ ا
ن خطأ وا حأ كخريطأ طريق لتطبيق اتفا  المصالحأ الفلسطينيأز على أن تهون بمدا محددا اآل

وي  وقال الحيأ وي حوار مع صحيفأ  ولسطين  أمي:   ن المسؤولين وتات  مانات عر يأ ودوليأ.
مصر رركا  و امنين ورلودز و   ير أن يكون كل المجتمع الدولي موجوًدا حتى يرلدوا أن 

 د مصالحأ حقيقيأز بالرعايأ العر يأ أو الدوليأ والمصريأ والفلسطينيأ .حماي تري
وحول  يارا حماي للقاهراز قال الحيأ:   ن الجديد وي  يارتنا للقاهرا أننا استمعنا من المسؤولين 
المصريين ت هيدهم على مواصلأ المصالحأ وسعيلم الدؤوب حول متابعأ تنفيتهاز وأرسلوا الوود 

بركل جدو وتح معبر  وأ ا :  استمعنا من المصريين أنلم سيبحاون  لمعني بتلو .المفوض أو ا
 روح بركل كاملز وسعيلم بالمساهمأ والمساعدا لتخفيف معاناا قطاع غ از و يادا كميأ الهلر ا  .
 وتابع:  المصريون قالوا بركل وا ح نحن   يمكن أن نترو غ ا ونحن نرى ظروولا بلتا الركل .

انت الوعود المصريأ السابقأ سيتبعلا لليات تنفيت على اأرضز قال ع و المكتب وحول  ن ك
السياسي وي حماي:   ننا نترو ترتيب تلو لمصرز سوا  بالتعاون مع حماي أو مع الحكومأز وما 

 يلمنا ويلم مصر أن تدخل هت  الب انع وحاجات غ ا .
ع على اأرض وأن تقوم الحكومأ وأهد ع و المكتب السياسي وي حمايز أن حماي تريد وقان

ز مطالبًا رنيي السلطأ محمود عباي وحركأ وتح  أن اأرضعلى   ركالياتبواجباتلا وحل أو 
وردًا على سؤال  ن كان هناو اخترا  قد حد  وي . يترجعوا أهار وي يلوا كل المخاو  المصطنعأ

كدًا أنر   يوجد خيار أمام مو وع تطبيق المصالحأز أعرب عن أملر أن يحد  اخترا  وتقدمز مؤ 
وأ ا :  نحن ندرو أن ق يأ تنفيت  الفلسطينيين    أن تسير عجلأ المصالحأ بركل جيد.

المصالحأ بلا عقباتز لهن بالتفاهم واإلرادا يمكن أن تحلز أما با رتراطات والم يد من العقبات 
 وإنلا تتعار .

 2/3/2018فلسطين أون الين، 
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 نقيضان ال يلتقيان األمني التنسيقباالستمرار مع برفض "صفقة القرن"  ادعاء السلطة: المصري  .8
عالن الرنيي إل سيتصدىأهد القيادو وي حركأ حماي مرير المصرو أن الرعب الفلسطيني : غ ا

وطالب المصروز خالل مسيرا  اأمريكي دونالد ترمب بر ن القدي وع مر نقل سفارا بالد   ليلا.
(ز السلطأ 3-2ماي وي بلدا بيت  هيا رمال القطاع ظلر يوم الجمعأ )جماهيريأ نظمتلا حركأ ح

لى  الفلسطينيأ ومنظمأ التحرير وي هت  اللحظأ التاريخيأ با نحيا   لى عدالأ الق يأ الفلسطينيأ وا 
رعبلاز وهتا   يحد     من خالل القرارات الوطنيأ وا ستراتيجيأ التي ينبغي للمنظمأ والسلطأ أن 

 يلا دون تلهؤ وتباطؤ؛ واإلقدام على ترجمأ قرارات المجلي المرك و لمنظمأ التحرير.تقدم عل
وقال:   ن ادعا  السلطأ بروض ما يسمى  صفقأ القرن  مع ا ستمرار بالتخابر والتنسيق مع العدو  

ينأ نقي ان   يلتقيان ز م يًفا أن التنسيق والتخابر اأمني مع العدو هو كاراأ وطنيأ وجريمأ وخط
تاريخيأز وعلى السلطأ والمنظمأ وحركأ وتح أن يقدموا على اتخات قرارات تاريخيأز بلتا الر ن أن 

 التاريخ لن يرحم والرعب لن يغفر.
 2/3/2018م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 "إسرائيل"كية إلى القدس سيفجر المنطقة في وجه ينقل السفارة األمر : ماسح .9

سفارا اأمريكيأ من تل أبيب  لى القدي سيفجر المنطقأ وي وجر ماي  ن نقل الحقالت حركأ 
وقال الناطق باسم  للنكبأ. 70  سرانيلز بعد  عالن مصادر أمريكيأ نيتلم تدرينلا مع التكرى الا

حمايز عبد اللطيف القانوعز وي بيان صحاويز  ن  خطوا نقل السفارا اأمريكيأ لن تمنح ا حتالل 
حقانق ووقانع القدي ومعالملا . وأ ا  القانوع:  القرار انتلاو صارخ أو ررعيأ أو تغير وي 

ووصف القرار اأمريكي ب نر  استف ا   للقانون الدولي ويتناوى مع كل المواايق الدوليأ بر ن القدي .
  لمراعر أمتنا العر يأ واإلسالميأ ورعبنا الفلسطيني .
 استمرار المظاهرات الغا بأ وي ال فأ الغر يأ و دور  قال الناطق باسم الحركأز حا م قاسمز  ن 

وقطاع غ ا على القرار اأمريكي باعتبار القدي عاصمأ لدولأ ا حتالل يعني أن رعبنا لن يمرر 
وأهد أن  القرارات اأمريكيأ السابقأ والم معأ لن تغير الحقانق التاريخيأ لرعبناز وأن  هكتا قرارات .

 أبديأز وأن حدود المدينأ ترسملا دما  رعبنا المنتفض .القدي الهبرى ستبقى عاصمتنا ا
 3/3/2018الدستور، عمان، 
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 " أو انتخابات مبكرة2019كحلون يهدد: إما المصادقة على "ميزانية  .10
هاادد و ياار الماليااأ اإلساارانيلي مورااي كحلااون وااي تفكيااو الحكومااأ وا نسااحاب : تحريار محمااود مجادلااأ

  وااي 2019المصااادقأ علااى  مي انيااأ  ابااات برلمانيااأ مبكااراز  تا لاام يااتم  ماان ا نااتال  والااتهاب  لااى انتخ
الموعاااد المحاااددز خاااالل نحاااو أسااابوعينز وجاااا  تلاااو خاااالل محادااااأ لااار ماااع رنااايي الحكوماااأ بنياااامين 

 ز كما أهدت وسانل اإلعالم اإلسرانيليأ.2/3/2018 نتنياهوز مسا  الجمعأ
ديم )رااي ويلادوت هتاوراا(ز  لاى ت جيال المصاادقأ ووى اأيام القليلأ الما يأز  غطت أح اب الحري

تمرياار مرااروع قااانون اإلعفااا  ماان التنجيااد و اامان مكانااأ طااالب المعاهااد  علااى المي انيااأز حتااى يااتم  
 الدينيأ اليلوديأز ما رو ر كحلون وطالب نتنياهو بالمصادقأ على المي انيأ وي الموعد المحدد.

 2/3/2018 ،48عرب 
 

 في الصراع طرفا   الطيبي: واشنطن أصبحت .11
قارار الارنيي   ناحماد الطيباي  اإلسارانيليقاال الع او العر اي واي الهنيسات  :صاال  جمعاأ -القاهرا 
للوساطأ وي  اأمريكيمدينأ القدي قد أنلي الدور   لى اأمريكيأدونالد ترامب بنقل السفارا  اأمريكي

ورهااام أنلااام تبناااوا رواياااأ ا حاااتالل نلاااوا دأهااام ب نفسااالم مااان  اأماااريكيينأو عملياااأ ساااالم قادماااأز وان 
وااي تصااريح  زالطيبااي وأ ااا  وبالتااالي هاام وقاادوا القاادرا علااى ا سااتمرار وااي هااتا الاادور. اإلساارانيليز

قارار  أنلا القدي  على هاامش مرااركتر واي اجتمااع مجلاي أمناا  مؤسساأ ياسار عرواات واي القااهراز 
صاديقر نتنيااهو  إلنقااتالمقبالز محاولاأ منار  وأياار/ ماايلاى القادي واي   اأمريكياأترامب بنقال السافارا 

 لير. من ورطأ التحقيقات والتلم الموجر 
 2/3/2018 ،القدس، القدس

 
 ةكية في سوريينتنياهو إلى واشنطن: لتوسيع مهمة القوات األمر  .12

ر رنيي الحكومأ اإلسرانيليأ بنيامين نتنياهوز مسا  اليوم السبتز  لى الو يات المتحداز وي  ي ارا يتوج 
رساااميأ تساااتمر أياماااًاز يلتقاااي خالللاااا كباااار المساااؤولينز وواااي مقااادمتلم الااارنيي دونالاااد تراماااب. ال ياااارا 

الما ايز ومحال تساريبات  اأسابوعوجدول أعماللاز كانت محال انراغال المحللاين اإلسارانيليين طاوال 
علاى سابل مواجلاأ  كياأز خاصاأ أنلاا تتركا  أساساًاز كماا تؤكاد وساانل اإلعاالم العبرياأزي سرانيليأ وأمر 

 .أ التمرك  اإليراني  وي سوري
وتكرت صحيفأ   سرانيل اليوم ز المقر أ من نتنياهوز أن اللقا  الاتو سايجمعر وترامابز سايترك  علاى 

ز ساوا  مان خاالل محااو ت   سرانيلا مس لتين ملمتين من ناحيأ تل أبيب: اساتمرار التلدياد اإليراناي لا
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أو بسبب نيات طلران لتطوير أسلحأ نوويأ. أما المس لأ الاانيأز ولي ولبنانز  أتمرك   يران وي سوري
 .  سرانيل كيأ  لى القديز وي التكرى السبعين إلقامأ يقرار ترامب نقل السفارا اأمر 

كي ليندسي غراهامز التو  ار كيان العدو اأسبوع الما يز قد أهد يوكان ع و مجلي الريوخ اأمر 
كيأ واي المنطقاأ التاي   تقاوم يلمتحداز  قلق تل أبيب من ا ستراتيجيأ اأمر وور عودتر  لى الو يات ا

 لااى أن   يااارا نتنياااهو لواراانطن سااتترك  علااى  النظاار بمااا يكفااي لمواجلااأ نفااوت  يااران المت ايااد . ولفاات
 أز لمنااع  تمركاا   يااران وااي سااوريأكيااأ وااي سااورييطلااب  ساارانيلي ب اارورا توساايع ملمااأ القااوات اأمر 

 رانيل .وتلديد  س
 3/3/2018 ،األخبار، بيروت

 
 ودول في المنطقة "إسرائيل"اتجاهات التعاون وتوثيق العالقات بين  .13

ز 2/3/2018 تنااول المحلال العساكرو لصاحيفأ هاعرتي عااموي هرنيالز الجمعاأ: تحرير هارم حمادان
ان وقبارت ماع دول عادا واي المنطقاأز علاى رأسالا اليونا   سارانيل اتجاهات التعااون وتواياق عالقاات 

من جلأز مع تاردو العالقاات ماع تركيااز ومان جلاأ أخارى ماا أساماها  الادول السانيأ ز ماال الساعوديأ 
ومصااار واأردن ودول الخلااايلز وهاااي تات الااادول التاااي كانااات يطلاااق عليلاااا اإلعاااالم اإلسااارانيلي واااي 

 السابق  الدول المعتدلأ .
للاا واي  اساتراتيجيظار  لاى تركياا كحلياف تن   سارانيل وكتب هرنيل أنر وي سنوات التساعينيات كانات 

ردوغااااانز الاااااتو تمااااااال ماااااع أالمنطقااااأز ولهااااان حصااااال تراجااااع ماااااع الصاااااعود السياسااااي لرجاااااب طياااااب 
وبحسبرز وإن الرؤياأ اإلقليمياأ لارنيي الحكوماأ اإلسارانيليأ  ..الفلسطينيينز وخاصأ مع حركأ حماي.

جلااأ أخاارى توطيااد العالقااات مااع  بنيااامين نتنياااهو تتجاار نحااو التحااالف مااع اليونااانز ماان جلااأز وماان
مارات الخليل. ووي كلتي الحالتينز وإن نتنياهو   الدول السنيأ ز وب منلا السعوديأ ومصر واأردن وا 
يعتماااد علاااى تراجاااع اهتماااام العاااالم بالق ااايأ الفلساااطينيأز باعتباااار هااات  الااادول تهتفاااي ب اااريبأ كالمياااأ 

 .  سرانيل ر بالحصول على أريا  من على استمرار ا حتاللز ولهنلا معنيأ أها اً جاحتجا
 2/3/2018 ،48عرب 

 
 "مئة شعاريم" حي القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في .14

علقتز الليلأ الفانتأز دمياأ بلبااي جنادو  حريادو  مان وحادا المظلياين واي حاي : تحرير هارم حمدان
 من المكان. منأ رعاريم  وي القدي. ووور اهتراولا قدمت قوات من الررطأ وأ التلا 
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ز علاى تعلياق دمياأ تماال  هاماان ز ولهان يرار  لى أن بعض التيارات الحريديأ اليلوديأ دأباتز سانوياً 
 وي العامين اأخيرين جرى تعليق دميأ بلباي جندو حريدو تمال  هامان العصر .

ا يارجح وبحسب الرارطأز واإن التحقيقاات اأولياأ تراير  لاى أن الدمياأ كانات مبلولاأ بماادا مراتعلأز ما
وادعات الرارطأ أنلاا  لان تسامح با و حاد  يمكان أن  .أنر كان من المخطط   رام النيران بلاا  حقااً 

ينطوو على  رارا للمي بال و العسكروز وستعمل بح م   ا  تلوز وستالحق كل من يقوم باتلو بكال 
نو  واي مناأ دور ليبرماان علاى  تاويتر   ن  منظار دمياأ جنادو مراجاأوي دواعوكتب و ير الا الوسانل .

 رعاريم أمر صادم .
 2/3/2018 ،48عرب 

 
  كشف النقاب عن مخططات بناء استيطاني مستقبلي في القدس .15

أن يؤاب غاليت و ير  تكرت أسبوعيأ  يروراليم  العبريأ وي عددها الصادر أميزالمحتلأ:  القدي
مدى ا هتظاظ وي كرف النقاب وي مؤتمر عقدتر هت  الصحيفأ حول  اإلسرانيلي واإلسكانالبنا  

مليون وحدا سكنيأ جديدا خالل   لىحاجأ المدينأ   لىالقديز عن أن حسابات و ارتر ترير 
 %20من هت  الوحدات ستخصت للعرب و %20وووقًا للت  الحسابات وإن  العررين عامًا القادمأ.

ما ستهون علير وحسب التقديرات ل للعلمانيين والمتدينين. %60للمتدينين المت متين  الحريديم  و
 االاأ ماليين نسمأ.  لىعاماز وإن عدد سكان القدي سي داد من مليون  35اأو اع بعد 

 3/3/2018القدس، القدس، 
 

  على انتهاكات االحتالل أهالي العيساوية يؤدون الجمعة عند مدخل البلدة احتجاجا   .16
ويأز صالا الجمعأ الخامسأ أدى العررات من أهالي قريأ العيسا: ديا  جويحان - القدي المحتلأ

واندلعت مؤخرا مواجلات  على التواليز عند المدخل الغر ي للبلدا احتجاجًا على انتلاهات ا حتالل.
بدور   عاما وي سجون ا حتالل. 16المحرر حم ا در اي وق انر  اأسيرعن  اإلوراجوي القريأ بعد 

اعتقلت قوات ا حتالل وي ساعات الفجر  سر حركأ وتح وي قريأ العيساويأ ياسر درويشز أمينقال 
 التحقيق.  لىعاما( بعد اقتحام من لر واقتادتر  26محمد  براهيم درويش )

 2/3/2018، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4572 العدد:             3/3/2018 السبت التاريخ: 

                                    

 / فبراير الماضيشهداء خالل شباط: ثمانية هللا الحوراني مركز عبد .17
لدراساااات والتواياااق التاااابع لمنظماااأ التحريااار هللا الحاااوراني ل وااااق مركااا  عباااد  :وواااا  -المحتلاااأ  القااادي

 امانيااأبحااق الرااعب الفلسااطيني استراالاد  اإلساارانيليأالفلسااطينيأ وااي تقرياار  الراالرو حااول ا نتلاهااات 
صاااابأ العرااارات خاااالل رااالر راااباي  كماااا تنااااول التقريااار المخططاااات  الما اااي. / وبرايااارماااواطنين وا 
يناااأ القاادي المحتلااأز وقياااام كنيسااأ القيامااأ باااإغال  ا سااتعماريأ اإلساارانيليأز وتصاااعيد وتياارا تلويااد مد

حتى  رعار لخر بسبب ورض ال رانب على أمالو الهناانيز )أعياد اوتتاحلاا  حقاًا بعاد قارار  أبوابلا
 ا حتالل تجميد القرار(.

 2/3/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 للمستوطنين القدس وتسليمهمافي عائلتين من منزليهما  بإخالءقرارات احتاللية  .18
 بإخال قرارين يق يان  اإلسرانيليأسلطات ا حتالل  أصدرت :الحالوا أبو كي  -المحتلأ  القدي

ملهيتلما تعود لمستوطنين  أنعانلتين من من ليلما وي حي الريخ جرا  بمدينأ القدي المحتلأز ب عم 
ات استيطانيأ تدعي ملهيتر لصالح جمعي  خالنريلودز ويما قامت الررطأ بمعاينأ احد المن لين قبيل 

 زوقال محمد الهسواني الناطق باسم لجنأ أهالي حي الريخ جرا  لا  القدي  .1948لليلود قبيل عام 
ن المنا ل التي يستولى عليلا المستوطنون وي حي الريخ جرا  غالبا ما يسكنلا طالب يلود وليي  

 لترحيل السكان العرب. عانالت يلوديأز وينظمون حفالت صاخبأ واستف ا يأ وي خطوا
 2/3/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 : أوامر عسكرية باستهداف الصحفيين الفلسطينيين والنتيجة "توبيخ وترقية""هآرتس" .19

تبين من تحقيق أجرتر ررطأ ا حتالل اإلسرانيلي العسكريأ أن جنود ا حتالل هاجموا : هارم حمدان
لوهمز بموجب أوامر من  باطلمز وتلو بلد  معلنز وهو صحفيين ولسطينيين باللراوات واعتق

عرقلأ التغطيأ اإلعالميأ لالحتجاجات اأسبوعيأ وي قريأ كفر قدوم التابعأ لمحاوظأ نابلي وي 
 ال فأ الغر يأ المحتلأ. واهتفى ا حتالل بتقديملم لمحاهمأ ت ديبيأز وكانت النتيجأ  التو يخ والترقيأ .

تو نررتر صحيفأ  هعرتي  يوم الجمعأ بر ن ا عتدا  على الصحفيين وي وبحسب ملف التحقيقز ال
ز وإن التعليمات صدرت لجنود ا حتالل وي طالب ترديد سياسأ ا حتالل  د 2012لب/ أغسطي 

وخالل التحقيقز اعتر  أحد جنود ا حتاللز ويدعى  عومرو ز  المظاهرات المتسلسلأ وي كفر قدوم.
الحجاراز ولم يكونوا مسلحينز ولم يلر واز ولم يعرقلوا  عمل الجنود ز ولم  ب ن الصحفيين لم يررقوا

نما كانوا يسيرون وي الرارع من جلأ المكان التو كانت تجرو وير  يصوروا  نراطا عسكريا سريا ز وا 
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كما أهد الجندو نفسر أن تعليمات ال ابط كانت تت من اعتقال كل من يخر  اأمر  المظاهرا.
   المنطقأز وب منلم الصحفيونز و رب كل من يعترض على تلو.العسكرو بإغال

ز أبلغت النيابأ العسكريأ المحامي  يتي ماوز 2016نوومبر  وبعد أر ع سنواتز ووي تررين الااني/
ز أنر تم تقديم اانين من ال باي المتورطين وي ا عتدا  أحد الصحفيين المعتدى عليلمالتو مال 

لت لألول  مخالفأ الصالحيات لدرجأ تعريض صحأ أو حياا  نسان  لى  محكمأ ت ديبيأ ز وج
للخطر ز والااني  مخالفأ الخروج عن القواعد المتبعأ واعتقال مصورين وتو يع هراوات على الجنود لم 

وكانت النتيجأ   دانأ ال ابطين وتو يخلما . ورغم قرار النيابأ العسكريأ  يتم  عدادهم  ستخداملا .
ط الهتيبأز رومان غوومانز    أنر واصل الخدمأ العسكريأز وتمت ترقيتر  لى رتبأ وقف خدمأ  اب

 جنرال.
 2/3/2018، 48عرب 

 
 الشهر الماضيخالل طفال   85فلسطينيا  بينهم  450االحتالل يعتقل : مركز أسرى فلسطين .20

سرانيلي رصد  مرك  أسرى ولسطين للدراسات ز اعتقال سلطات ا حتالل اإل: أحالم حماد - غ ا
نسا  ووتياتز وي حمالت دهم واعتقا ت نفتتلا  تسعطفاًل قاصرًاز و  85ولسطينيًاز من بينلم  450

 رباي الما ي. خالل رلر وبراير/
 3/3/2018، الخليج، الشارقة

 
 غزة والضفة الغربيةقطاع في  جمعة الغضبخالل  والمعتقلينجرحى العشرات  .21

اصلت قوات ا حتالل اإلسرانيلي أميز قمع مسيرات الغ ب لألسبوع الاال  عرر على التواليز و 
السلميأ للمواطنين الفلسطينيين وي القدي وال فأ الغر يأ وقطاع غ از مستخدمأ مختلف أساليب 
القمع والبطش والعنفز بما وي تلو  طال  الرصات الحي والرصات المطاطي. وهو ما خلف 

لفلسطينيون مظاهرات ومسيرات سلميأز بعد صالا ونظم ا مواطنًا. 17 صابأ العررات واعتقال 
الجمعأز احتجاجًا على قرار الرنيي اأميركي دونالد ترمب با عترا  بالقدي عاصمأ إلسرانيلز وما 
نجم عنر من تصعيد وي مراريع التلويد ا حتالليأز وتوسيع ا ستيطان ونلب اأرا يز وهدم 

 سرانيل.البيوتز والتخطيط ل م مناطق المستوطنات إل
 3/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 أوضاع غزة الصعبة تدفع التجار لتصريف بضائعهم بأسعار بخسة .22
غ ا: لليوم السابع عرر على التوالي يمدد تاجر اأجل ا الهلر انيأ حسن عيسىز المقيم وي جباليا 

التي يملهلاز بلد  رمال قطاع غ از حملأ التخفي ات الهبيرا على اأجل ا الموجودا وي المتاجر 
تصريفلا بعد أن تهدست أرلر طويلأ بسبب التراجع الهبير وي القدرا الررانيأز والظرو  

وكغير  من التجارز يسعى عيسى من خالل حمالت  ا قتصاديأ الصعبأ التي يعيرلا المواطنون.
ت ي طر وي كل التمديد  لى جتب المواطنين لررا  بعض اأجل ا الهلر انيأز وبسبب تقلت المبيعا

 يعار على مرترينز ويتخلت من ب اعتر المتهدسأ وي متاجر . لعلرمرا  لى تمديد تلو الحمالت 
ن من اإلعالنات الهبيرا وي روارع غ ا أن حمالت تخفيض اأسعار وصلت حتى  لى ويالحَ 

وتلو بسبب المطاعمز وما تقدمر من وجبات جاه ا كا الراورما  والهبابز وغيرهما من أنواع الطعام 
 ع و  المواطنين عن ررانلا نتيجأ الظرو  ا قتصاديأ.

يقول أحمد عبيدز مالو أحد المطاعم وي مدينأ غ از  هناو ظرو  غير عاديأ يعيرلا التجار 
وأصحاب المطاعم وغيرهم. والحمالت التي يتم اإلعالن عنلا وي الروارع وغيرها تظلر مدى 

ارز وتبين الجلود التي يبتلونلا لمحاولأ جتب أنظار المواطنين على المعاناا الهبيرا التي يعيرلا التج
 أمل أن تنعش اأسوا  .

 3/3/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 من فرض الضرائب على كنائس القدس هو دفعها لبيع أمالكهاالهدف : حنا عيسى .23
 ال رانب رأى رجال دين ورخصيات مسيحيأ ولسطينيأ أن سياسأ: محمد يوني -القدي المحتلأ 

 لى دوع الهناني لبيع أو ت جير بعض أمالهلا من أجل تووير  تلد  التي أراد أن يفر لا ا حتالل
لى تقليت الوجود غير اليلودو وي القديز وتحويللا من مدينأ ولسطينيأ المالمح  المال لتسديدهاز وا 

من مساحأ القدي الررقيأ وي المنأ  28واللويأز  لى مدينأ يلوديأز علمًا أن أوقا  الهناني تملو 
 وي المنأ. 29المحتلأز ويما تملو اأوقا  اإلسالميأ 

وقال ع و اللجنأ الرناسيأ لرؤون الهناني الدكتور حنا عيسى  ن تلو الجمعيات  تقف بالمرصاد 
للسيطرا على هت  اأمالوز خصوصًا وي القديز حي    تقد ر اأرا ي بامن . ولفت  لى أن 

راوتوكي تستخدم  يرادات أمالهلا لإلنفا  على المراوي والمداري المنتررا وي كنيسأ الروم اأ
المدن والقرى الفلسطينيأ المختلفأ . وقال  نر  وي حال ورض ال رانبز وإنلا ستعج  عن ترغيللا ز 

 معتبرًا أن  هتا هو اللد  الخفي ورا  القرار اإلسرانيلي .
 3/3/2018الحياة، لندن، 
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 ويحتاج حلوال  جذرية ومستدامة دخل موتا  سريريا   غزة طاعق: ماهر الطباع .24

 دخل موتًا سريريًاز ويحتاج  غ ا يرى المحلل ا قتصادو ماهر الطباع أن قطاع: رويتر  –غ ا 
حلوً  جتريأ وحقيقيأ ومستدامأز   حلوً  موقتأ قصيرا اأجل . ويما السؤال المطرو  هو عن مدى 

صعبأ اأو اع اأمنيأ مع  سرانيل. ووي هتا المجالز يقول رنيي احتمال أن توقد الظرو  ال
جمعيأ رجال اأعمال علي الحايو:  نحن نرلد م ساا حقيقيأز غ ا تمر ب  مأ  نسانيأ حقيقيأز 

 انليار اقتصادو سيقود  لى انليار أمنيز ما سيسبب متاعب للمجتمع الدوليز وإلسرانيل أي ًا .
 3/3/2018الحياة، لندن، 

 
 على مقاطعة منتجات المستوطنات األوروبيين تحث   أوروبالجاليات الفلسطينية في ا .25

نا جومي  عن ل اأورو يوع و البرلمان  أوروبانظم ا تحاد العام للجاليات الفلسطينيأ وي : بروكسل
ات اإلسرانيليأز بح ور عمر ز مؤتمرا حول حملأ المقاطعأ لمنتجات المستاأورو يالح ب الديمقراطي 

  .اأورو يسفير ولسطين لدى ا تحاد 
خالل المؤتمر عن أهميأ مقاطعأ  أوروباوتحد  ما ن الرمحي رنيي اتحاد الجاليات الفلسطينيأ وي 

ات اإلسرانيليأ من قبل اأورو يين والعمل على  يقا  المراريع التي تساهم وي عمر منتجات المست
وأهد الرمحي على  رورا  اتجا  حقو  الرعب الفلسطيني. اأخالقيام اتز وا لت  عمر دعم المست

ترديد اإلجرا ات المتعلقأ بالرركات التي تتعامل مع منتجات المستوطناتز وسحب ا ستامارات 
وردعلا على خروقاتلا للقانون الدولي التو يحرم   سرانيلوورض عقوبات ك حد أدوات مسا لأ 

 امأ على اأرا ي الفلسطينيأ.التعامل مع مستوطناتلا المق
 2/3/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 الفلسطينية عادل للقضية شيخ األزهر: العالم لن يهدأ أو يرى السالم إال بعد حلّ  .26

أحمد الطيبز ريخ اأ هرز الق يأ الفلسطينيأ ب نلا  أم الق ايا وي الرر   د.وصف  القاهرا:
أ أو يرى السالمز    بعد حل عادل للق يأ وتحرير كامل اأوسط ز مريرا  لى أن العالم لن يلد

وأهد وي تصريحات لر أمي أن  تاريخ العرب سابق على  التراب الفلسطينيز أنلا ق يأ حق وعدل.
ظلور اإلسالم وي القدي بع   السنينز والرعب المقدسي كان دانما رعبا عر ياز والتركيبأ 

ل   سنأ لم تتغيرز وما كان يتغير وقط هو المستعمر للتا  5اأساسيأ للمجتمع المقدسي عر يأ منت 
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المكان؛ لهن المستعمرين لم يغيروا التركيبأ السكانيأ العر يأ ز منتقدا ا دعا  ب ن المسلمين والعرب 
 غر ا .

 3/3/2018الشرق األوسط، 
 

 الوفد المصري يلتقي رؤساء العشائر والقبائل في غزة .27
المصرو المتواجد وي قطاع غ ا منت نحو أسبوعز مسا  يوم الجمعأز رؤسا  التقى الوود اأمني  :غ ا

 العرانر والقبانل الفلسطينيأ لو علم وي صورا تطورات المصالحأ.
رخصيأز بحات مع الوود المصرو برناسأ اللوا  سامح نبيل  20و م وود العرانر والقبانل أهار من 

رات التي جرت وي ملف المصالحأ التي اعتبروا أنلا الو ع اإلنساني والحياتي وي قطاع غ ا والتطو 
وأطلع اللوا  نبيل الوود الفلسطيني على ما يجرو من محاو ت  السبيل الوحيد إلنلا  معاناا السكان.

 للتقدم وي ملف المصالحأ وتحقيق النجا  الم مول منلا.
 2/3/2018، القدس، القدس

 
 بالعمالة مع "إسرائيل" ف زياد عيتانيبتهمة فبركة مل مسؤولة كبيرةلبنان: اعتقال  .28

التي كانت ترغل منصب رنيسأ  الحلسعد الياي: اعتقلت رعبأ المعلومات المقدم سو ان  -بيروت 
 دانرا مكاوحأ الحرانق ا لهترونيأ بتلمأ وبركأ ملف  ياد عيتاني.

م سو ان الحاجز التي كانت ترغل سا بقا منصب وقال مصدر طلب عدم الهرف عن اسمر  ن المقد 
مديرا مكتب مكاوحأ الجرانم المعلوماتيأ وي قوى اأمن الداخلي  أوقفت على تم أ التحقيق بعد ظلر 
اليوم  الجمعأ بنا  على  رارا ق انيأ لالرتبا  ب نلا  استعانت بقرصان معلوماتيأ لتلفيق تلمأ 

 يف.التواصل مع وتاا  سرانيليأ للممال  ياد عيتاني  التو ما  ال قيد التوق
وقد غر د و ير الداخليأ نلاد المرنو  عبر موقع  تويتر  قانال:  كل اللبنانيين يعتترون من  ياد 
عيتاني. البرا ا ليست كاويأ. الفخر بر و وطنيتر هو الحقيقأ  الاابتأ والوحيدا. والويل  للحاقدينز 

اأصيلز العرو ي التو لم اأغبيا ز الطانفيينز التين لم يجدوا غير هتا اللد  الرريفز البيروتي 
وكان ملف الممال  ياد عيتاني وتح مجدداز بعد سلسلأ  يتخل  عن عرو تر و يروتيتر يوما واحدا .

مواقف لو ير العدل السابق اللوا  أرر  ريفيز وبعد بيان للمديريأ العامأ أمن الدولأ. وتوق ع 
ب  لير وي التحقيق اأولي انت ع بع لم اإلوراج عن عيتاني وي ظل وجود قرانن تؤكد أن  ما نس

 بال رب واإلهرا  .
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وكرف المحامي رامي عيتاني  أن قا ي التحقيق رياض أبو غيدا أحال الملف  لى ورع المعلومات 
وسيتم التحقق وي الفرع ليومين من داتا ا تصا ت العاندا لعيتاني قبل توقيفرز ونحن نج م بعدم 

  .تواصلر مع أرقام أو أرخات مربوهين
 3/3/2018القدس العربي، لندن، 

 
 النفطية لدفاع عن حقوق لبنانلمستعد إلى جانب الجيش  "حزب هللااللبناني: " وزير العدل .29

أهد و ير العدل اللبناني سليم جريصاتيز أن  ح ب هللا  مستعدز  لى جانب الجيش اللبناني  بيروت:
لديدات اإلسرانيليأز على خلفيأ الن اع الحدودو والقوى اأمنيأز لا الدواع عن حقو  لبنان  وي وجر الت

وقال جريصاتي بعد استقبالر رنيي مكتب الرر  اأوسط ورمال  البرو والبحرو مع الدولأ العبريأ.
أوريقيا وي مرك  جنيف لتطوير القطاع اأمني وسيادا القانون أرنولد ليوتولد:  لقد ح ر وود 

م لالطمننان  لى الو ع اأمني وي البالدز   سيما وي ظل المؤسسأ الدوليأ لحمايأ ا ستقرار العا
اأجوا  المترنجأ اأخيرا وي مو وع المنطقأ ا قتصاديأ الخالصأ والجدار على حدودنا الجنو يأ 
والتلديدات اإلسرانيليأ التي وصلت  لى حد تلديد العاصمأ بيروت ولبنان بحرب اأرض المحروقأ ز 

 ال أمين عام  ح ب هللا  حسن نصر هللا.وصوً   لى التلديد باغتي
 3/3/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 نصرة  للقدس على الحدود اللبنانيةالجماعة اإلسالمية تنظم اعتصاما   .30

اعتصم أهالي بلدتي كفرروبا واللباريأ الواقعتين على الحدود اللبنانيأ الفلسطينيأز بمراركأ : بيروت
انيأز ظلر أميز نصرًا لمدينأ القدي التي تواجر تلويدًا واستلداوًا وووٍد من مؤسساٍت ولسطينيأ ولبن

وا حًا من قبل ا حتالل الصليونيز سيما عقب  عالن الرنيي اأمريكي دونالد ترمب القدي 
عاصمأ لا  سرانيل . وخالل ا عتصام التو نظمتر الجماعأ اإلسالميأز قال ممال مفتي مرجعيون 

نجتمع اليوم وي بلدا الصمود كفرروبا لنروض تحويل القدي عاصمأ وحاصبيا الريخ جلاد حمد  
 لدولأ ا حتالل..  ت   يحق أحد أن يتنا ل عن حبأ رمل من أرض ولسطين . 

ووي كلمأ حركأ حمايز قال القيادو بسام خلف:  ولسطين أرض محتلأ يجب على اأمأ التحرو 
ومستقبل القدي   تحدد  دولأ و  أو  زدينأأجللاز و  يمكن أو  جرا ات أن تغير من واقع م

 أحد .
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ووي كلمأ الجماعأ اإلسالميأز أهد الريخ حسين عطوو على  رورا توحيد الجلودز وال يمكن 
ا نتصار على العدو سوى بوحدا الصفو  ووحدا ا تجا ز وهو القديز وا   وإن كل ترا من أرض 

 ولسطين سترلد أن هؤ   ختلوا القدي.
 2/3/2018، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

 
 "قبة الصخرة"الجزائرية تحمل صورة  ألحد العمالت معلومات بأن الطبعة الجديدةيتداولون ناشطون  .31

تداول نارطون على مواقع التواصل ا جتماعيز الجمعأز معلومات تفيد ب ن الطبعأ الجديدا للعملأ 
 خرا  ورعار  القدي لنا .دينار ستحمل صورا  قبأ الص 500 الج انريأ من ونأ الا

وتظلر الصورا المتداولأ أحد وجلي العملأ الج انريأ وقد حمل صورا قبأ الصخرا مع رعار  القدي 
 لنا ز بينما حمل وجللا اآلخر رقم ونأ العملأ مروقا بعبارا  بنو الج انر .

ز لصورا العملأ ونرر اإلعالمي وي قناا الج يراز جمال ريانز تغريدا على صفحتر على موقع تويتر
 مع عبارا: برعار  القدي لنا .. راهد الج انر ت ع قبأ الصخرا على عملتلا.

ونفى مغردون ج انريون ومواقع  لهترونيأ حقيقأ المعلومات المتداولأ حول هت  العملأ الجديداز 
طال   وتين  لى أنر سيتم  لغا  التعامل باأورا  النقديأ الحاليأ وي الج انرز نلايأ العام  الحاليز وا 
 أورا  نقديأ جديدا تحمل صورا  تجسد وتخلد رمو  الدولأ الج انريأ وتراالا وتاريخلا .

 3/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 األسرى الفلسطينيينيساند  اإلسبانيمجلس الشيوخ  .32
 اب مررت لجنأ العالقات الخارجيأ وي مجلي الريوخ اإلسباني قرارا صوتت علير كاوأ اأح: مدريد

وعدم اعتقال اأطفال واحترام المعاهدات  اإلداريأباإلجماع يح   سرانيل على وقف ا عتقا ت 
مرروع القرار قدمتر ع و مجلي الريوخ سارا ويال ع وا ح ب  المتعلقأ بالطفولأ وتطبيقلا.

 يليين.بوديموي اليساروز وتطر   عتقال الطفلأ علد التميمي بتلمأ اعتدانلا على الجنود اإلسران
ويح  القرار  سبانيا التي أصبحت ع وا وي مجلي حقو  اإلنسان التابع لألمم المتحدا بال غط 

  لىعلى دولأ ا حتالل لتحترم وتنفت القرارات والمعاهدات الدوليأ المختصأ بالطفولأز وأن يقدم 
ب الفلسطيني العدالأ من   يلت م بلت  المعاهداتز وتحد  كتلو القرار عن حقو  ا نسان للرع

 تحت ا حتالل وكيف ت غتصب حقوقر يوميا.
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وتم تمرير قرار لخر باإلجماع قدمر النانب جوكين بيلدارات  من ح ب الوطنيين الباسو يدعو وير 
الحكومأ اإلسبانيأ لروع دعملا لوكالأ اأونرواز وحتر من قرار اإلدارا اأمريكيأ التو ممكن أن ينتل 

 وأن مركلأ الالجنين   ت ال قانمأ بسبب ا حتالل. عنر كاراأ  نسانيأز خاصأ
 2/3/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 
 اإلسرائيلية حول قانون المحرقة بعد -ال نتيجة للمباحثات البولندية  .33

طالبت  سرانيل من الوود البولندو التو قدم مؤخرا  لى البالدز وي محاولأ التوصل : محمود مجادلأ
  مأ  قانون المحرقأ  التو صاد  علير البرلمان البولندو وأقر  الرنيي مطلع ما يتعلق ب لتسويأ وي

رباي/ وبراير الما يز بإلغا  المادا التي تق ي بعقوبأ السجن لمن ينسب أو  تنب جماعي لألمأ 
 (ز وعدم ورض أو قيود على حريأ المناقرأ والبح  حول المحرقأ.55البولنديأ  وي المحرقأ )البند 

ن مع الوود البولندو و ن  سرانيليو لقناا اإلسرانيليأ الاانيأز أن المباحااتز والتي أجراها سياسيوأوادت ا
الخميي وي مكاتب و ارا الخارجيأ  يوميوم اأر عا  الما يز والتي عقدت   سرانيلالتو وصل  لى 

اقف  أهار اإلسرانيليأ وي القديز لم تصل  لى نتيجأ وا حأز وأن الووود ستحاول الحصول على مو 
وأو ح البولنديونز وررحوا مرارا وتهرارا أن الغرض من القانون كلر  مرونأ  من حكومات بالدها.

 هو  تصحيح الحقيقأ التاريخيأ ز    أن الوود اإلسرانيلي طالب بما سما   تقريب  اويأ تاريخيأ .
قأز لحين ا نتلا  من ز ستؤجل الحكومأ البولنديأ العمل بقانون المحر   سرانيل و نا  على طلب 

 المباحاات مع الجانب اإلسرانيلي.
 2/3/2018، 48عرب 

 
 لقدس بالدها إلى اُتجمد قرار نقل سفارة  العليا" الدستورية"غواتيماال:  .34

ق ت المحكمأ الدستوريأ العليا وي غواتيما ز مسا  أمي الجمعأز بتجميد قرار : باسل مغر ي
ل سفارا بالد   لى القديز بحسب ما أعلنت منظمأ التحرير الرنيي جيمي مورالييز المتعلق بنق

وتكرت دانرا رؤون المغتر ين وي منظمأ التحرير الفلسطينيأز وي بيانز أن  قرار   الفلسطينيأ.
المحكمأ الدستوريأ جا  بناً  على دعوى ق انيأ روعلا حقوقيون غواتيماليونز برناسأ المحامي 

 ينت أن  الدعوى الق انيأ تمت بنا  على دستور البالدز بصفتلا و  ماركو وينيسيو ميخيا داويال .
دولأ علمانيأز   يحق للرنيي من منطلقات دينيأ بحتأ أن يتخت قرارات تتعارض مع الدستور 

 وت رب التعايش السلمي بين ونات المجتمع .
 3/3/2018، 48عرب 
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 لحركة الصهيونيةخاضعة لبارونات ا "دول الحصار"لـ"الشرق":  فرنسيمفكر يهودي  .35
خا عأ لبارونات الحركأ   دول الحصار أهد الهاتب والمفكر الفرنسيز يعقوب كوهينز أن : باريي

الصليونيأ المسيطرين على مفاصل اإلدارا اأمريكيأ المعرووأ باسم  جماعات السيانيم ز والتي 
ميًا با خطأ القرن  بدورها تتحكم بركل كامل وي قادا دول الحصارز من أجل تمرير ما عر   عال

خال  القطاع وي  طار خطأ التوسع  لتلجير سكان قطاع غ ا  لى ربر ج يرا سينا  المصريأز وا 
 ا ستيطاني للهيان المحتل.

وقال المفكر اليلودو يعقوب كوهين المعرو  بمناه تر الررسأ للحركأ الصليونيأ العالميأز 
ز  ن جماعات  السيانيم  هي عبارا عن مجموعأ من والراوض لالحتالل اإلسرانيلي لفلسطين لا الرر  

المتعاونين مع الهيان اإلسرانيلي من جميع دول العالمز ناوتون وي مختلف المجا ت  السياسيأز 
وا قتصاديأز والفنيأز والاقاويأز والريا يأز اإلعالميأ ز ويعملون لصالح جلا  ا ستخبارات 

هدا  الصليونيأ المسينأ لليلود والديانأ اليلوديأز واإلدارا اإلسرانيلي  الموساد ز من أجل تنفيت أ 
اأمريكيأ خا عأ للم منت أهار من أر عأ قرونز وات ح نفوت جماعأ  السيانيم  داخل اإلدارا 
اأمريكيأ بركل أهبر منت بدايأ علد الرنيي دونالد ترامبز وأصبحت معلنأ ليي وي أمريكا وقطز بل 

 –السعوديأ والبحرين واإلمارات ز وال يارات أصبحت بين قادا هت  الدول امتدت لدول خليجيأ مال  

ورمو  السيانيم علنيأ وتتناقللا وسانل اإلعالم الغر يأ دون موار أ أو خجل كما كان  -دول الحصار
 اأمر وي الما ي.

 وأهد كوهين على أن جميع اأحدا  تؤكد أن أنظمأ دول الحصار أصبحت خا عأ تمامًا لجماعأ
 السيانيم  يحركونلم كما يحلو للمز ومن ام وإن ا تجا  لتنفيت صفقأ القرن أصبح يسير بركل 
متسارع أهار من تو قبلز   سيما أن مصر يجلي على رأي سلطتلا رجل  عيف الرخصيأ تابع 
لحكام اإلمارات والسعوديأز و  أستبعد أن تهون جماعات  السيانيم  قد مارست معلم أ عيبلا 

عرووأ التي تكرتلا وي كتابيز وهو ا بت ا  برتى صور   الجنسيز والماليز الترب  بالعرش  الم
 وغيرها من حيل وأ عيبز وهو ما جعللم خا عين تابعين بلتا الركل التو لم ن لفر من قبل.

 3/3/2018الشرق، الدوحة، 
 

 "إسرائيل" تقرع طبول الحرب على لبنان: كييمسؤوٍل أمر  .36
كيز أطلقت   سرانيل  تلديدات جديدا  د لبنانز وي وقت واصلت وير يمسؤوٍل أمر عبر : الناصرا

 قرع طبول الحرب؛ بحجأ مواجلأ تلديدات ح ب هللا.
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لر وي  أوكرف السيناتور اأميركي ليندسي غراهام وي مؤتمر صحفي الخمييز عقد  عقب جول
تر  لى  تل أبيب  ب نر   تا واصل ح ب الرر  اأوسطز أن المسؤولين  اإلسرانيليين  أبلغو  خالل  يار 

هللا تلديد  سرانيل بترسانتر المتناميأ من الصواريخ البعيدا المدىز وإن عليلا أن تتهب  لى الحرب ز 
وقال:  ن  المسؤولين اإلسرانيليين أهدوا بعبارات   لبي ويلا أنر  تا استمر هتا التلديد  ووق  عملم.

وأرار  ن  جنوب لبنان هو الموقع التو ستنطلق منر الحرب المقبلأ .وسيتهبون  لى الحرب ز مقدًرا أ
 لى أن  المسؤولين اإلسرانيليين لديلم طلبان رنيسان للمررعين اأميركيين: أوللما الدعم العسكرو 
وي ركل  تخانر وتخانر وتخانر ز والااني دعم الو يات المتحدا إلسرانيل حال أرادت استلدا  

عانلا.أهدا  مدنيأ وي ل  بنانز حي  يعتقد أن ح ب هللا يعمل ز ووق اد 
 2/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القاضية" الصفقةترامب و" .37

 علي الصالح
لهمات متتاليأ يسددها المالهم  لى خصمرز وعندما يرعر بوهن و عف مقاومتر ووقدانر لتوا نرز 

الرنيي اأمريكي دونالد ترامب وي تعاملر يسدد  لير ال ر أ القا يأ. وهت  كما يبدوز هي سياسأ 
مع الرعب الفلسطيني. وفي غ ون رلرين ونصف الرلر سدد للفلسطينيين الهاير من اللهماتز 
وهو يعد العدا لتوجير ال ر أ القا يأز ممالأ بما يسمى  صفقأ القرن ز غانبا عنر قدرا هتا الرعب 

 على الصمود والنلوض.
بقرار ا عترا  بالقدي المحتلأز عاصمأ أبديأ إلسرانيلز وي السادي جا ت اللهمأ اأولى ممالأ 

من ديسمبر الما ي. وأتبع لهمتر اأولى بلهمتين خاطفتين ومتالحقتينز اأولى وقف المساعدات 
الماليأ للسلطأ الفلسطينيأ. والاانيأ تقليت المساهمات اأمريكيأ وي مي انيأ وكالأ غو  وترغيل 

ا  التي ركلتلا اأمم المتحدا خصيصا لعون الالجنين الفلسطينيينز  لى حين الالجنين  اأونرو 
 .194عودتلم ووق قرار حق العودا رقم 

خطوا مف وحأ اأهدا  وي محاولأ إلنلا  ق يأ الالجنينز  حدى اهم مقومات الق يأ الفلسطينيأز 
عيتر طال ال من أو الروكأ المؤلمأ وي خاصرا العدو التي ستظل راهدا على جرانمر وعدم رر 

قصر. بلاتان ال ر تانز يحلم ترامبز ومن ورانر نتنياهو و مرا اليمين العنصرو المتطر  الحاهم 
وي  سرانيل وكتلو وي الو يات المتحداز بإ الأ هتين الملفين الملمين واأساسيين من ملفات الحل 

 النلانيز  ن بقي أساسا حل.
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لرين ونصف الرلرز عندما أحي ب عف مقاومأ خصمرز وجا ت اللهمأ الرابعأ بعدها بنحو ر
 14ز كما أعلن نانبر مايو براييز  لى2019ممالأ بتقريب موعد نقل السفارا  لى القدي من نلايأ 

. وجا ت اللهمأ الخامسأ باإلعالن عن أن هت  الخطوا ستهون بماابأ هديأ إلسرانيل وي 2018مايو 
 الرعب الفلسطيني.التكرى السبعين لقياملاز وتكرى نكبأ 

والري  بالري  يتكر عرض رجل اأعمال اليلودو الصليوني ا مريكي وصاحب اهبر صا ت 
القمار وي العالمز ريلدون أديلسون على ترامب بنا  السفارا وي القدي على نفقتر الخاصأز وأعلنت 

المتطر  هو أحد أهبر و ارا الخارحيأ ا مريكيأ أنلا تدري ا قترا ز وأديلسون الصليوني اليميني 
المتبرعين والداعمين للح ب الجملوروز وهو أي ا صديق رخصي لنتنياهوز وداعم أساسي لرز  لى 
حد أنر أسي لر جريدا  اسرانيل اليوم  التي تو ع مجانا لتصبح أهار الصحف تو يعا وانترارا وي 

  سرانيل.
ريرات  الدخول  لى الو يات المتحدا وكرفت مواقع اسرانيليأ عن نيأ ترامب اإلعالن عن  لغا  ت 

للمواطنين اإلسرانيليينز وي الوقت التو ت داد وير قيود الت ريرات على الهاير من الجنسيات العر يأز 
 تحت تريعأ اإلرهاب ا سالميز وحسب المواقع وانر من المتوقع أن يعلن ترامب هت  المفاج ا قريبا.

ن القا يأز ولي  صفقأ القرن  التي يعمل مساعدو  وي ق ايا أما اللهمأ التي يرى ترامب أنلا ستهو 
الرر  ا وسطز وهم االاأ من عتاا اليلود الصلاينأز صلر  جاريد كورنر المرر  العام على ما 
يسمى بالعمليأ السلميأز وجيسون غرينبالت مبعو   السالم ز واالالم الريطان اأهبر المستوطن 

 ى  سرانيلز أو باأحرى ممال اليمين الصليوني وي اإلدارا اأمريكيأ.ديفيد وريدمان سفير وارنطن لد
تا كانت الرسالأ تقرأ من عنوانلا كما يقالز وعلينا أن نتصور ما ستهون علير  صفقأ القرن  التي  وا 
يفترض أن ينتلي منلا هتا الاالاي بمساعدا أنظمأ عر يأز  سيما النظام السعودوز التو يلعب دورا 

لاز كما جا  على لسان و ير خارجيأ السعوديأ عادل الجبير. وهي صفقأ لن تهون قابلأ وي صياغت
للتعديلز  وإما القبول بلا كما هي أو رو لا كما هي ز ووق ما قالتر المندوبأ اأمريكيأ وي اأمم 

 المتحدا نيكي هيلي.
بالفلسطينيين والعرب  وهتا يقود  لى التساؤل: لماتا كل هتا ا ستنساد وا ستخفا  وا ستلتار

وق اياهمه وما التو يرجع ترامب أو  مرتر على تسديد مال هت  اللهمات التي امتنع عن توجيللا 
 رؤسا  عدا من قبلره

أو : الو ع العر ي الملللل والمم  ز   سيما الدول العر يأ الاال  اأساسيأ الهبرى وهيز العرا  
رغاللما بحروب داخليأز والاا لاأ مصر الدولأ العر يأ الهبرى التي يرغلونلا بخطر اإلرهاب وسوريا وا 
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الداعريز والتالعب على الخال  الريعي السني وت خيم الخطر اإليراني وتقسيم المنطقأ بين 
 المحور اإليراني والمحور اإلسرو/ امريكي.

 طر اإليراني.اانيا: المواوقأ السريأ لبعض اأنظمأ العر يأ مقابل وعود جووا  بحمايتلا من الخ
االاا: الطاقم السياسي التو يحيط بر صلر  وغرينبالت ووريدمانز   اوأ  لى اللو يات الصليونيأ 

 ورأسمال المال اليلودو.
رابعا:  غوي الجماعات اإليفانجيليأز أو التي يطلق علير المسيحيأ الصليونيأ التي لو  أصوات 

تا كانت لدير النيأ للتررح لو يأ مليوناز لما وصل  لى  80تابعيلاز وعددهم نحو  البيت اأبيضز وا 
 اانيأز كما هو متوقعز وال بد أن يحاون على وعود  للم.

خامسا: مبدأ الر ح والخساراز باعتبار  رجل أعمالز والخسارا والعقوبات وي مال هت  الصفقأز تهاد 
 لمتحدا.تهون صفرا وي غياب ردود اأوعال القويأ التي تلدد مصالح الو يات ا

سادسا: ر ما هناو مستمسكات على ترامب وي ق ايا وساد مالي أو جنسيز واأهم من تلو هو 
 العالقأ التي تر طر بروسيا التي جرى التهتم عليلا.

وسابعا: وهو اأهم من كل ما تقدمز هو ردود الفعل الفلسطينيأ الرعبيأز التي لم تصل  لى المستوى 
ت اقدام ا مريكيين كما علدنا وتوعدنا. أما ردود اأوعال العر يأ المطلوبز ولم ت ل ل اأرض تح

واإلسالميأ الرعبيأ   الرسميأز وكانت وك ن رينا لم يحصل أو ك ن القرار   يتعلق ب حد أهم 
المقدسات اإلسالميأز وكانت وي أ عف صورها باستانا  التظاهرا ال خمأ التي رلدتلا ديار بكر 

المدن الباهستانيأ. اما العواصم العر يأز باستانا  القليل والقليل جداز وكانت  الهرديأ التركيأ وبعض
وي سبات عميق. لقد كانت ردود أوعال دون المستوىز مقارنأ بلبأ كاميرات ا قصىز تلو اللبأ 
التي تهللت بالنجا  وأرغمت سلطات ا حتالل على التراجع  لى حين. وهتا ما توقعتر اأجل ا 

 وللت  ا سباب امعنت وي غيلا.ا مريكيأ 
وأخيراز واستلتارا واستخفاوا بمراعر الفلسطينيينز وما تبقى من مراعر العرب والمسلمينز ومحاو ت 
الدوي على كراماتلمز يقود هت  اأيام اع ا  وي الهونغري ا مريكيز المستوطنين وي عمليات 

وقبأ الصخرا المرروأ( والقيام بجو ت اقتحام الحرم القدسي الرريف )المسجد ا قصى المبارو 
استف ا يأ وي ساحاتر. ودعت  وجأ النانب سكوت تيبتون عن و يأ كو رادوز الجماعات الدينيأ 
قامأ  الليكل   اليلوديأ والمستوطنين المتطروين  حتالل المسجد اأقصىز والسيطرا عليأ ووراز وا 

جلا والنانب ديفيد ماهينلي عن و يأ غرب ورجينيا. الم عوم. وجا ت الدعواز بعد أيام من اقتحام  و 
وكتبت تيبتون وي تدوينأ للا على موقعي التواصل ويسبوو وتويتر تقولز  نلا  تحلم باليوم التو 

 يصبح وير المسجد اأقصى تحت السيطرا الصليونيأ .
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لسطيني وحقوقر واختتم بالقول  ن القرارات واإلجرا ات ا مريكيأ هي حرب مفتوحأ  د الرعب الف
المسنودا بقرارات الررعيأ الدوليأ والقانون الدوليز لهن لألسف وإن و ن هت  القرارات هو من و ن 
اصحابلاز وو ن العرب حاليا أخف من و ن الريرأ. وهناو حقيقأ واحدا يغفل عنلا أو يعج  عن 

نيز التو ظل صامدا استيعابلا ترامب و مرترز حقيقأ أن ا ستسالم ليي من ريم الرعب الفلسطي
ومقاوما على مدى أهار من قرنز ولم يتمكن منر   ا ستعمار البريطاني و  سبعأ عقود من 
ا حتالل الصليونيز و  الرجعيأ العر يأز وتعر  حكومأ نتنياهو ومن قبللا جميع الحكومات 

ز او منت 48طين ا سرانيليأز أي ا أن هتا الرعب رغم محاو ت مسحر من الوجودز تهاار وي ولس
مليون ليي كما  1.75ألف نسمأ  لى  150النكبأ حتى ا ن أهار من عررا ا عا زز من أقل من 

 وحسب بل نوعا.
سنأ من عمر اتفا  اوسلو المرؤومز ومحاو ت التطبيع  25ووي ال فأ الغر يأ وغ ا وان نحو

ومأز بينما أبقى والترويض والقمعز ورلت واصبح ما يسمى جيل اوسلو هو من يقود المقا
الفلسطينيون وي مخيمات الالجنين والرتات ق يتلم حيأ وتمسكوا بحقوقلمز والو ع كتلو ولن 
يتمكن منر ترامب و  نتنياهو و  من يرد على ايديلما من اأنظمأ العر يأز وسيفرلون كما ورل 

 صفقأ القرن   غيرهم من قبل وي ورض  رادتلم أو سياستلم على الرعب الفلسطيني التو سيسقط
التي يعدها لتصفيأ الق يأ الفلسطينيأز وواهم من ظن أو يظن أن هتا الرعب يمكن أن يتخلى عن 
حقوقرز وواهم أي ا من يظن أن بإمكانر ارهابر للقبول باقل من كامل هت  الحقو ز ولتا الرعب أبى 

أ ا حتالل ونيل أن يركع وي الما ي ويروض الركوع اآلنز ولن يركع وي المستقبل قبل   ال
 ا ستقالل.

 3/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 هامش خطاب أبو مازن  علىهواجس  .38
 راسم المدهون 
خطاب الرنيي الفلسطيني اأخير وي مجلي اأمن الدولي برنامل عمل أعتقد أنر ت خر كايرًاز  ت 

أو م مون حقيقي. هو تله  طويال وي دهالي  المفاو ات العبايأ والمراريع السياسيأ المفرغأ من 
خطاب يعيد  لى الواجلأ ق يأ ولسطين باعتبارها ق يأ تحرر وطني   كما تراها السياسأ اأميركيأ 
أ مأ بعض السكان التين رماهم  قدر  ما كجيوب برريأ وي  وطن الرعب اليلودو  التي يراها 

 ترامب هكتا مالما يرى القدي عاصمتلا.
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ونر من تسويأ ترامب التي   يليق بلا وصف أهار من وصفلا ليي أمام الفلسطينيين ما يخسر 
بالخسارا الهبرىز والسياسأ اأميركيأ تقرأ الوقانع وي المنطقأ العر يأ وما يموج ويلا من خراب رامل 
وتراها ورصأ تاريخيأ لالجلا  نلانيا على الحقو  الوطنيأ للرعب الفلسطيني مرا والى اأبد. هي 

مفرطأ والغارمأ قادرا على و ع حد للتاريخ واجبار  على الر وخ لمنطقلا ابتدا  سياسأ ترى القوا ال
من تهريي القدي عاصمأ أبديأ إلسرانيل مرورا بتهريي المستوطنات وي القدي وال فأ الغر يأ 
كج   من تلو الدولأ وانتلا  بحصر مس لأ ولسطين وي تجمعات سكانيأ قد تحتاج  لى هينأ  دارا 

ؤونلا البلديأ والخدميأ تحت سلطأ ا حتالل و إررا  مبارر منر وي مقابل ترغيللم تاتيأ تدير ر
 لتحسين أحواللم المعيريأ ولو قلياًل.

هو منطق   مفر من مواجلتر بعدم الر وخ لحالأ المقارنأ المستحيلأ مع القوا اأميركيأ المتفوقأ 
 تستطيع ورض ما ترا  ووي أو وقت وي المجا ت كللاز ولهن بقليل من الت مل اللاد  وإنلا  

ترا . والقوا ملما تعاظمت تظل نسبيأ ومحكومأ بكوابح من الواقع   يمكن تجاهللا أو القف  عنلا. 
هي حقيقأ ت ختنا بال رورا للبح  عن مكامن القوا وينا وتجميعلا وتوجيللا وي السيا  الصحيحز 

 دا  التغيير المطلوب.كي يمكن للا أن تهون واعلأ ومؤارا وقادرا على  ح
أهم أسباب القوا تقع وي حي   رادا روض  الصفقأ الهبرى  الم عومأ وهي ارادا تركل درع حمايأ من 
السقوي وي مستنقع ا ستسالم وا متاالز وتتهب بنا أي ا نحو استعادا الحالأ الفلسطينيأ لطبيعتلا 

ب الفلسطيني داخل الوطن ووي الرتاتز وهت  الحقيقيأ وبالتات للعالقأ بين القيادا الفلسطينيأ والرع
المس لأ بالتات ليست خيارًا  راديًا يقوم على الرغبويأ ويستند  ليلا ما يعني تحقيق تحو ت نوعيأ 
جتريأ تتجاو  ترهل البنيأ القانمأ بكل ما تحملر من ريخوخأ وعج . اأهم هنا أن تتمكن القوى 

أجيال الرابأ التي كانت على مدى العقود الما يأ الجسم السياسيأ الفلسطينيأ من توظيف طاقات ا
اأهار حيويأ وواعليأ وي مواجلأ ا حتالل.   يعني ما نقول  ننا من أصحاب الدعوات التي   تلدأ 

 إلطال  انتفا أ جديدا يعتقد البعض أنلا ممكنأ وقابلأ لالرتعال بمجرد دعوتر للا.
العالقأ الرريدا مع أبنا  اأجيال الجديداز وهي وي تقديرنا  ما نتحد  عنر وندعو الير هو استعادا

مس لأ معقدا وتحتاج الى جلود كبرى بالنظر لحجم الخراب التو أصاب الحالأ السياسيأ الفلسطينيأ 
عمومًاز وبالتات بسبب تهنيأ التعامل مع الرباب باعتبارهم قوا استعماليأ وليسوا مراركين مجتمعيين 

هم وتطلعاتلم. تلو يفترض وتح باب حوار رامل وجدو وي الجامعات والمداري للم مواقفلم ورؤا 
كما وي المنظمات الربابيأ يتجاو  صيغ الحوارات الهرنفاليأ عديمأ الجدوى والتي   ت ال هي 
السانداز والغوت عميقًا وي المس لأ اأهم مس لأ مراركأ اأجيال الجديدا وي صنع القرار السياسي 

 الوطني.
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يعني الخروج من عقليأ ا لحا  والرغبأ الدانمأ وي توظيف اآلخرين من أجل البح  عن  تلو
مراركات مجتمعيأ تدروز حقا وليي لفظاز أن مواجلأ ا حتالل ومخططاتر ومعلا السياسات 
والمراريع التصفويأ اأميركيأ هي مسؤوليأ الجميع. وهتا يعني اإلصغا  آلرا  الجميع وتطلعاتلم 

ورت متهاونأ ليي وي السياسأ وحسبز ولهن أوً  وأساسًا وي الحياا الهريمأ بعيدًا من  وحقلم وي
 الفوار  اللانلأ التي ت ع الغالبيأ العظمى من أبنا  المجتمع وي دانرا التلميش.

 3/3/2018الحياة، لندن، 
 

 الستاتيكو.. قانون عثماني يحفظ حقوق مسيحيي القدس .39
 حنا عيسى

لقدي  حدى أهم الهناني وي العالمز ويحل  ليلا منات ل   المسيحيين من كاوأ كنيسأ القيامأ وي ا
الطوانف سنوياز لتلو كان   بد من قانون وا ح وجلي ينظم حقو  الطوانف المسيحيأ ويلا وكان 

  الستاتيكو .
ت ان ما يعر  بقانون الو ع الراهن  الستاتيكو  هو قانون صادر عن الدولأ العامانيأ التي كان

ويقوم على تابيت حقو  كل طانفأ وجماعأ  1852أغسطي/لب  2تحكم القدي والبالد العر يأ بتاريخ 
 دينيأ كانت موجودا وي القدي دون السما  بإحدا  تغيير ويما كان علير الو ع منت تلو التاريخ.
لحقو  وبالتالي تم حفن حقو  الطوانف والجماعات الدينيأ من مختلف اأديانز وعلى رأي تلو ا

 الطانفيأ وي كنيسأ القيامأز وما  ال هتا القانون معمو  بر الى حد كبير حتى اليوم.
 يرار  لى أن هتا القانون حدد أديرا كل طانفأ ومكاتبلا وي كنيسأ القيامأ حي  تو عت كالتالي:

قع رما ز يوجد وي كنيسأ القيامأ دير للرهبان الفرنسيسكان )الالتين( التين يخدمون وي الهنيسأ وي
يعيرون وي دير مظلمز وتوصل  1870حي  كانت قديما الدار البطريركيأز وكان الرهبان حتى سنأ 

 مبراطور النمسا ورانسيي يوسف اأول  لى الحصول على  تن للم ببنا  دير صغير أ يفت  لير 
 .1967طبقأ جديدا سنأ 

( التو نر  وعاش وي 1226-1182وينتسب الرهبان الفرنسيسكان  لى القديي ورانسيي اأسي و )
 .1219أمبريا من أعمال  يطالياز وكان قد جا   لى القدي سنأ 

وتحوو الهنيسأ أي ا الدير الهااوليكي الوحيدز وهناو  لى جانبر اأديار اأراوتكسيأز وأوللا دير 
د  لى ( أخت اإلهليروي البي نطي يترد1453الروم اأراوتكيز وبعد وتح اأتراو القسطنطينيأ )

( بقليل عين على القدي 1516اأرا ي المقدسأز وبعد امتداد السيطرا العامانيأ على القدي سنأ )
(ز وهو التو أسي )أخويأ القبر المقدي( التي يعد 1579-1534بطريرو يوناني يدعى )جرمانوي 
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دير  أع اؤها حراي اأرا ي المقدسأ باسم العالم اأراوتكسيز كما ويوجد رر  ساحأ القيامأ
على كنيسأ قديمأ  1690من اأحباشز وعاروا تحتر سنأ  1660القديي  براهيم التو ارترو  سنأ 

 تعر  با كنيسأ الرسل .
وبعد الروم اأراوتكي ي تي اأرمن اأراوتكيز وللم بعض المساهن وي كنيسأ القيامأز ولهن ديرهم 

رز وهو بنا  صليبي يرتقي  لى القرن الرسمي يقع وي حارا اأرمن حول كنيسأ القديي يعقوب الهبي
 الميالدو. 17الميالدوز وقد بني نصف تلو الدير وي القرن الا 12الا

ولألرمن الحصأ الاالاأ وي كنيسأ القيامأز ومنلا قسم الروا  التو يرر  على القبر المقديز 
نيسأ ودير القديي وكنيسأ القديسأ هيالنأز أما اأقباي وللم ديرهم وكنيستلم الهبرى المعرووان بك

أنطونيويز حي  يقومان خارج كنيسأ القيامأز وللم معبد صغير مالصق للقبر المقدي بنو  سنأ 
 ووير يصلون. 1808

أما اأحباش ويقيمون وي دير السلطان المجاور على سطح كنيسأ القديسأ هيالنأز والسريان 
يأ القبر المقدي يدعى بدير القديي اأراوتكي يقيمون الصالا كل أحد وي معبد لألرمن يقوم وي حن

 مرقي.
ومما تقدم تظلر بعد منات السنين روعأ  الستاتيكو  وي التنظيم المتناسق والمتناغم لهاوأ الطوانف 
المسيحيأ وحفن حقوقلا وأماهنلا الدينيأ وي كنيسأ القيامأز وحتى اليوم هتا القانون يسير بتناغم رانع 

 بين جدران الهنيسأ.
من هتا القانون وأهميتر وإن حكومأ ا حتالل اإلسرانيلي انتلكتر عررات المرات من  وعلى الرغم

خالل تجميد أرصدا كنيسأ القيامأ وي البنووز وا طلاد المسيحيين بالتعدو على حرمأ الهنيسأ 
وقدسيتلا با قتحام والحر  والتدمير والسرقأز وما  جرا ات ا حتالل    محاولأ لتغيير هتا 

 تيكو  التو حاون على الحقو  الدينيأ لمنات السنين وما  ال معمو  بر حتى اليوم. الستا
 28/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 والعيش في ظل التحقيقات… نتنياهو وترامب .40

 ناحوم برنياع
انعقد وي ررم الريخ مؤتمر قمأ. وكان المخرج الرنيي اأمريكي بيل  1996لتار/ماري  13وي 

اإلرهاب الحماسي التي بدأت وي كانون الااني/يناير و لغت تروتلا وي رباي/وبراير  كلينتون. موجأ
هددت ورت بيري للفو  على نتنياهو وي ا نتخابات بعد رلرين من تلو. كلينتون أراد جدا أن 
ينتخب بيري واستامر كايرا وي المفاو ات مع الفلسطينيين ولم يرغب وي أن ي يع استامار  هبا . 



 
 
 
 

 

 28 ص             4572 العدد:             3/3/2018 السبت التاريخ: 

                                    

قد بان صورا جماعيأ لل عما  من العالم ومن المنطقأز مع بيري وي مرك ها ستحد  وقد اعت
التغيير. بل وقام ب يارا  لى  سرانيل وي  طار الملمأ تاتلا. أمريكاز التي تركو بمرارا من التدخالت 

 اأجنبيأ وي ا نتخابات عندها لم تتردد أبدا بالتدخل وي انتخابات اآلخرين.
ن تقدم نحو السالم. ولهن الصورا كانت مايرا لالنطباع. أما ما حصل وي كنت هناو. لم يك

 ا نتخابات وكلنا نعرور.
وي ا سبوع القادم سيلبط نتنياهو وي وارنطن وسيكون ا حتفال عظيما. كلينتون تحد  بإعجاب 

امب عن رابين؛ بوش الااني توصل  لى عالقات اقأ عميقأز حميميأز مع أولمرت؛ العالقأ بين تر 
اانان يركبان تات الموجأ السياسيأز كالهما يتحداان باسم الفكر تاتر.  ونتنياهو حملت طابعا لخر.

حساسا مرتركا لل حيأ. أما ا عدا ز بع لم حقيقيونز  توجد بينلما أخوا الخا عين للتحقيق وا 
قيقات وي بع لم وهميونز ولم تات اأعدا . نتنياهو بحاجأ لترامب كي يداوع عن نفسر  د التح

ترامب بحاجأ لنتنياهو كي يابت ب ن سياستر الخارجيأ تعطي امارا ا توجد دولأ غر يأ واحدا  الداخل.
 معجبأ بر. ونتنياهو سيوور لر هتا اإلعجاب بوورا.

سيتكر نتنياهو موودو مؤتمر اللو ي اليلودو ب ن ترامبز هو وليي أسالورز قرر نقل السفارا 
تصفيق سيستمر لدقانق طويلأ. هتا جيد لترامب وجيد لنتنياهو. السفارا كان اأمريكيأ  لى القدي. وال

. ما أعا  النقل كان الوهن الدبلوماسي لرؤسا  سابقين وسلم أولويات حكوميأ 1967ينبغي نقللا قبل 
 سرانيليأ وي مداو تلا مع وارنطن. والقرار أ ال مركلأ وخلق مركلأ أخرى. وي غر ي القدي ستهون 

 ن وصاعدا سفارتان أمريكيتانز واحدا إلسرانيل وأخرىز منفصلأز لفلسطين.من اآل
لصاقرز بركل رم و على اأقل  حتفا ت السبعين  لم يكن أو ري  صدوأ وي قرار تسريع النقل وا 
للدولأ. كعمق التحقيقز عمق ا عترا . سفير  سرانيل وي وارنطنز رون ديرمرز يطلبز والبيت 

العالقات ستستمر حتى لو ا طر جارد كورنيرز صلر ترامب اليلودوز  اأبيض يستجيب. وهت 
 لى الرحيل. وقد ادعت صحيفأ  وارنطن بوست  هتا اأسبوع بان أر ع دول أجنبيأ رجعت كورنير 
على خدمأ مصالحلا وي اإلدارا: الصينز اإلماراتز المكسيو استغلت المصاعب التي علقت ويلا 

سرانيل استغلت جللر وي موا يع المنطقأ. لم يكن مفر من تخفيض مصالحر التجاريأ الخاصأ؛ وا  
  مستوى التصنيف اأمني لر وهكتا أورغت مناصبر من محتواها.

 الاالاأ يعيرون وي ظل التحقيقات. وحسب كل المؤرراتز و ول من سيسقط يكون كورنير.
 2/3/2018يديعوت 
 3/3/2018القدس العربي، لندن، 
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