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 لتهويد القدس جديدا   استيطانيا   مشروعا   11الكشف عن   .1

مشااروعا اسااسياانيا ادياادا   11قااررس ساا ااس الحااسرا اإلساارامي ي  قامااة : ناديااة سااعد الاادين -عمااان
صى المبارك  ضمن مخاا اسسيااني ضخم لسهويد القدس المحس ة  عبر بعضها مساخم ل مساد األق

"فصا ها عان اساام الضافة ال ربيااة مان الناحيااة الانوبياة  ومحاصارل خمااس قار  وب ااداس عربياة  سضاام 
 ألف مواان سيبقون خارج مدنهم"  وفق خبير السسياان  عبد الهادي هناش  لا"ال د". 70زهاء 

وسمويااا مشاااريت اسااسياانية ادياادل فااي القاادس المحس ااة  سسااسهدف  أع ناس ساا ااس الحااسرا عاان دعاامو 
"سهويدها وسعزيز السسياان في السامت السسيااني الكبير "غوش عسصيون"  انوباا  وفصاا المديناة 
عااان بقياااة أاااازاء الضااافة ال ربياااة"  بحسااال هاااناش  وهاااو رمااايس ال اناااة العاماااة ل ااادفا  عااان األراضاااي 

 الف ساينية المحس ة.
 ك المشاريت  السي سسنفذها امعياس صهيونية اسسياانية  سسعما ع ى "محاصرل خمس وأضاف أن س

ساان وصاوريف والابعاة  الساي سشااكا  قار  وب اداس عربياة  ع اى األقاا  وهاي نحاالين والولااة وبناي حي
ألاف مااواان ف سااين  ساايبقون خااارج  70اازءا ماان القادس وبيااس لحام والخ يااا  وسضاام ماسمعاة زهاااء 

 مدنهم".
ن "س ااس الحسرا سسنفذ س ك المشاريت ضمن األراضي الساي صاادرسها با مر عساكري فاي وأوضح أ

آلف دونم  واقعة بين مسسوانة "غاوش عسصايون"  4  ع ى امسداد زهاء 2014وقس سابق  من العام 
حساااى القااار  العربياااة المساااسهدفة  فاااي  ااااار المشااارو  الساااسيااني الكبيااار ضااامن ماااا يسااامى "القااادس 

هناش  لى أن ذلك يؤدي  لى " غرق المنااق الواقعاة باين ماا يسامى باالخا األخضار  ونوه الكبر ".
وحااادود المشااارو   بحيااال سحاصااار الب اااداس والقااار  العربياااة الواقعاااة بيااانهم  وسفصااا ها عااان بقياااة أاااازاء 

 الضفة ال ربية المحس ة".
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 قرارهااا عااامي وماان المقاارر أن سحاااا العااااءاس بخصااو  المشاااريت السااسياانية الادياادل  السااي ساام 
   لاااى شاااركاس مخس فاااة مااان أااااا سنفياااذها"  ابقاااا ل مواقااات اإلسااارامي ية اإللكسرونياااة عااان 2018و 2017

 امعية "العاد" السسياانية اإلسرامي ية.
وبحساااال المواقاااات نفسااااها أن ماااان بااااين المشاااااريت السااااسياانية الخاياااارل مااااا يساااامى مشاااارو  "أومياااااا" 

يت سنفاااذها هااذه الامعيااة الساااسياانية فااي انااول الب ااادل السااسيااني  الااذي ياا سي ضااامن س ساا ة مشااار 
القديمااة مااان القااادس  بحااااة دفااات الساااياحة األانبياااة والداخ ياااة  خاصاااة فاااي مناااااق الثاااوري  وسااا وان  
و"ااااورل العناااال"  وعاااين سااا وان  ورأس العاااامود  ومناقاااة باااال الم ارباااة  وفاااي سااااحة الباااراق والب ااادل 

 مة لسور القدس والمساد األقصى.وك ها مساخ -مناقة األنفاق -القديمة 
 5/3/2018الغد، عّمان،   

 
 حماس أتعبتني وحّيرتنيبخيانة... و  حياتي هي"المجلس الثوري": لن أن أمامعباس  .2

الما س  أعضاءحد  براهيم  أن أكاما  القدس  نقًر عن مراس ها في 5/3/2018 ،الرأي، عّماننشرس 
مة الرميس محمود عبااس فاي افسساال ا ساة الما اس فاي كشف أبرز ما ااء في ك لحركة فسح  الثوري

 .رام هللا  والسي لم سبل ع ى الهواء مباشرل بقرار من الرميس نفسه وا بها ا سة م  قة
قااد سكااون هااذه آخاار ا سااة لااي معكاام ومااا فيااه حاادا منااا ضااامن "وقاااا عباااس فااي بدايااة ك مسااه مساا ثرًا: 

وقسما شاؤوا وكيفما شاؤوا ولكن غيار ال اى بادنا  وسحدل عن صفقة سرامل: "يع نو عن الصفقة ."عمره
غياار دولااة "وأكااد عبااس  .". وق سهااا قباا هيااك وبعيادها لاان أنهاي حياااسي بخياان..  يااه مااش رل يصاير.

مااش رل نقبااا ومااا حاادا  67ف ساااينية بعاصاامسها القاادس الشاارقية ع ااى حاادود الراباات ماان حزيااران عااام 
فاارع ع ينااا شاايء نحنااا مااا باادنا  ياااه  يعنااي يخ ااو مااا حاادا بكااا هااالكون ممكاان ي ...بمااوس ماان الاااو 

 ."فسح ال ى ممكن يسنازا ويفرا ويبيت والثوابس ثوابس وما فيها لعل ابنلهم  ومش قرونهم إل
وفي مسالة حصار قاا  غزل  قاا الارميس عبااس " ماش نحناا ال اى بنحاصار غازل وبنقساا أه هاا لكان 

ون ماش عااوز عصااباس وزعرناة وبا ااة وسارقاس أنا عاوز دولة ونظاام وقاانون وحكوماة ساباق القاان
نسااا مبسااوا منااي وراضااي عنااي بكااره باادوس ع ااى صااوري أكااا ماان هاال ودل  اليااوم  أياادوساارل فااي 

 وبسحرقها بالشوار  وهذا حدل سابقًا وك كم عارفين وعشسم هالوضت المنيا".
لحة ولكان حمااس ل لهاا ع شاان المصااورحناا إل  لما سركنا عاصامة ول دولاة " وأضاف عباس قامًر:

مش عارفين حماس بدها "  وأضاف زالس سعسقد أن المصالحة مارد ماا وراسل  أسعبوني وحيروني!".
بدها مصاالحة ول بادها   مصالحة ول بدها  يران  بدها سكون ازء من المنظمة ول بدها رأس المنظمة
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سعاود لحضان الاوان ومصار لهاا  همناا كبيار ورحناا لكاا دوا العاالم ع شاان غازل نكون صراف آلي إل
 ."سبذا اهدًا كبير ف ها مني ومنكم كا السحية

حماااس ا بااس ماان مصاار هدنااة اوي ااة فااي نفااس الوقااس ال ااى بقولااو فيااه باادنا "أن   لااىعباااس  وأشااار
 ."م يون مواودين بسان كبير وهما عايشين حيال الم وك 2مصالحة  ايل هدنة شو مقاب ها 

غيار النااس ال اى  لإلعرمبموضو  المصالحة يعني ما سصرحو  ق س لاماعسنا ما سحكو "أناوأوضح  
باس ليحارق  أخايمسمول بالسفاوع في هادا الم ف وهاددس كاا مان يساااوا لكان الابعع با ع ناا ياا 

مصا حة وانياة  ألنهاانحناا مات المصاالحة "وقااا   .بقصد ابرياا الرااول " دمنا  مش ماالك يا خي
ن قااادرين ع ااى الموااهااة ل ظااروف الدقيقااة والصااعبة السااي لحقيقهااا بكااا الساابا  كااي نكااو  ونسااعىع يااا 

 . "سمر بها القضية الف ساينية والمناقة
"بنبعااس  قاااا: عباااس  أن قاساام س. قاساام  نقااًر عاان مراساا ها 5/3/2018 ،، بيــروتاألخبــاروأضااافس 

ل ااازل كاااا شاااي واماعاااة (هاااي قو (حمااااسو  بيسااارقوه عيناااك عيناااك وبيا ع اااك واحاااد بقول اااك الااارميس 
 صر غزل وياو   أبناءها".يحا
 

 ترامب باعتماد خطة عباس للسالم تطالبالسلطة  .3
دعس الس اة الف ساينية أمس  دارل الارميس األمريكاي دونالاد سرامال  لاى اعسمااد الخااة  :رام هللا  غزل

السااي ارحهااا الاارميس محمااود عباااس أمااام ما ااس األماان الشااهر الماضااي  والسااي حظيااس باادعم الاادوا 
ضو ال انة المركزية لحركة فسح عزام األحمد أن الدوا الكبر  "أب  س الس اة ب نها وكشف ع الكبر .

سحادثس مات الولياااس المسحادل فااي شا ن القبااوا بمقسارل عباااس لاهاة سشااكيا  ااار دولااي لرعاياة عم يااة 
 السرم"  مؤكادًا أن روسايا والسحااد األوروباي يؤيادون القسارال الف ساايني. ورأ  أن الخااة األمريكياة
ل سرم والسي سعرف  عرميًا با"صفقة القرن"  "كاان مان المفسارع أن سبصار الناور ما ات العاام الحاالي 

 لكنها س ا س بسبل الرفع الف سايني".
ودعس وزارل الخاراية الف ساينية ماددًا   دارل الرميس األمريكي  لى عدم  ضاعة فرصة السارم الساي 

عسمادهااا ك ساااس إلااارق عم يااة ساارم عباار عقااد مااؤسمر وفرهااا الاارميس عباااس أمااام ما ااس األماان  وا 
دولااي يااؤدي  لااى اسااسمناف المفاوضاااس برعايااة دوليااة مسعااددل األاااراف  سفضااي ضاامن ااادوا زمنااي 
قامااة دولاااة ف سااااينية قاب ااة ل حياااال وذاس سااايادل بعاصااامسها  مسفااق ع ياااه   لاااى سحقيااق حاااا الااادولسين  وان

ولياسه ساااااه شاااعبنا ومعاناساااه  والسحااارك الساااريت القااادس المحس اااة. واالباااس ما اااس األمااان "سحماااا مساااؤ 
 والفاعا لسنفيذ قراراسه  بما يؤدي  لى حماية عم ية السرم وفر  سحقيقها".

 5/3/2018 ،الحياة، لندن
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 تعميق وتوسيع االستيطان حكومة نتنياهوندد بمواصلة ت "الخارجية الفلسطينية" .4
 ن اليماين  الف سااينية وزارل الخاراياة والم ساربينقالس : عبد الرحمن الاهراوي -غزل   القدس المحس ة
يواصااا سعميااق وسوساايت السااسياان فااي أرع دولااة ف ساااين عامااة  وفااي شاارقي  " سااراميا"الحاااكم فااي 

القاادس المحس ااة بشااكا خااا   فااي سااياق محاولسااه الحثيثااة لفاارع أماار واقاات يحقااق مصااالحه ويساارام 
السياساااي الااااذي ينساااام ماااات رؤيساااه السااااسعمارية أيديولوايساااه الظرمياااة  وسااااعيه لرسااام مرمااااح الحاااا 

وأضافس الوزارل  في بيان لها أمس  أن المعاياس والمع وماس السي يسم الكشف عنها سباعًا  السوسعية.
 11عاان  ماان ااناال الامعياااس السااسياانية ومؤسساااس الحااسرا المخس فااة  بمااا فيهااا مااا كشااف مااؤخراً 

ياااا مااان حكوماااة وب دياااة الحاااسرا  يااادلا ع اااى السياساااة مشاااروعًا اساااسياانيًا فاااي القااادس  بااادعم وسمو 
 السهويدية الممنهاة في المدينة المقدسة.

 5/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 عريقات: ترامب أراد عزل القدس فعزل الواليات المتحدة .5
أكااااد د. صااااامل عريقاااااس  أماااين ساااار ال انااااة السنفيذيااااة لمنظمااااة السحرياااار : محمااااد الرنسيسااااي -رام هللا 
دارساااه  أن يع ماااا أن البياااان  ينية  فاااي حاااوار مااات الف ساااا أن ع اااى الااارميس األمريكاااي دونالاااد سرامااال وان

"الشااعل الف سااايني الااذي قاادم قوافااا الشااهداء والارحااى واألساار   ع ااى مااذبح حريسااه واسااسقرله  لاان 
سهااا الشاارامت الدوليااة  والمواثياا لضاا وااسيرضاا   ق واشاانان أو غيرهااا  وأن حقوقنااا الوانيااة  السااي أقر 

 والمعاهداس األممية  ليسس ل مقايضة  ول يم ك أحد حق السفريا بها أو المساومة ع يها".
وأضاااف أنااه " ذا أزيحاااس القاادس عاان الااولاااة كمااا يقااوا سرامااال  فاامن الساارم برمساااه قااد أزيااح معهاااا  

 هاااذه   نماااا أزال الوليااااس المسحااادل مااان منظوماااة اإلاماااا  هوياااال أن يع ااام سرامااال نفساااه  أناااه بمواقفااا
الماااالي والس اااويح بالعقوبااااس  مااان أااااا  البسااازازوقااااا عريقااااس  ن سرامااال يعااازف ع اااى وسااار  الااادولي".

الضاا ا ل قبااوا بخاسااه حااوا القضااايا المصاايرية  مؤكاادًا أن حقااوق الشااعول ليسااس لعبااة ول سخضاات 
وأكااد عريقاااس أنااه فااي ضااوء محاااولس  دارل سراماال فاارع الح ااوا واإلماارءاس  "ل ساابيا  ل مقايضااة.

ام القيادل الف ساينية سو  سنفيذ قراراس وسوصاياس الما اس المركازي الف ساايني بسحدياد العرقاة مات أم
  سراميا  وسع يق العسراف بها حسى سعرف بدولة ف ساين".

 5/3/2018 ،البيان، دبي
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 الحمد هللا يبحث مع ممثل منظمة التعاون اإلسالمي تعزيز الدعم خاصة للقدس .6
  فاااي رام هللا  مااات ممثاااا 4/3/2018 راماااي الحماااد هللا  األحااد الف سااايني الاااوزراء بحاال رمااايس :رام هللا

منظمااة السعاااون اإلساارمي لااد  ف ساااين أحمااد الرويضااي  ساابا سكثيااف اهااود منظمااة السعاااون لاادعم 
وثمن اهود منظماة  ودعمهاا المسواصاا لف سااين فاي العدياد مان المااالس   ف ساين خاصة القدس.

الاادعم وسكثياف الاهااود لادعم القادس ل ساايما فاي قاااا  اإلساكان  لمااا يمث اه ذلااك  مزيااد مان  لاى داعيااً 
واالال   ااراءاس وانسهاكااس الحاسرا. أمااممن دعم صمود المقدسيين وسثبياسهم فاي المديناة المقدساة 

رميس الوزراء الادوا اإلسارمية والعربياة اإليفااء بالسزاماسهاا الساي سعهادس بهاا فاي القمام الساابقة لصاالح 
 القدس  ل سيما في ظا الظروف الصعبة السي سوااه القضية الف ساينية. 

 4/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رفض فلسطيني لمساعي عقد المجلس الوطني دون توافق .7
ود لقيس سصريحاس عضو ال انة المركزية لحركة فسح عزام األحماد  حاوا واا: نبيا سنونو -غزل   رام هللا

عااان  سوصاااية مااان لاناااة سنفياااذ قااارار الما اااس المركااازي  بعقاااد "الاااواني" قباااا ح اااوا شاااهر رمضاااان  بعياااداً 
 ف ساينيًا.   رفضاً 2017سنة مخرااس ال انة السحضيرية لعقد الما س  السي ااسمعس في بيروس أواما 

د عقااد "الااواني"  وقاااا ناماال األمااين العااام ل ابهااة الديمقراايااة قاايس عبااد الكااريم  نااه لاام يسقاارر بعااد موعاا
وأضاااف لصااحيفة "ف ساااين": "ل ساازاا هناااك مشاااوراس حااوا ابيعااة الما ااس الااواني الما ااول انعقاااده 
وهذه المشاوراس سسسند  لى ضرورل مي حة لعقد الما س الواني في أسر  وقس ممكن  ولكن هنالاك عادد 

ع اى أسااس القاراراس الساي  من القو  والفصاما في منظمة السحرير السي سر  أن الما س يال أن ييعقاد
 في بيروس". 2017 يناير /خراس بها ال انة السحضيرية السي عقدس ااسماعها في كانون الثاني

مااان اهساااه  انسقاااد النامااال الثااااني لااارميس الما اااس السشاااريعي حسااان خريشاااة  الحاااديل عااان ااسماعااااس 
 لاااى قاااراراس الما اااس  راً مااان مصاااداقيسها"  مشاااي المؤسسااااس الف سااااينية الساااي اعسبااار أنهاااا "فقااادس كثياااراً 

وقااا خريشاة لصااحيفة "ف سااين"   ن الحاديل عاان  السااي لام ياسم سنفيااذها. 2018  و2015المركازي فاي 
  ويبدو أنه يسم اسسخدامه فقا لرسسهرك الزمني ليس  ل  ااسما  "الواني" و"المركزي" أصبح مكرراً 

 ".م ساسمت النسياة سساوي صفراً : "أصبحنا ندرك أن كا هذه المؤسساس سواء ااسمعس أم لمضيفاً 
نمااا رماايس الساا اة محمااود  وأضاااف أن "الااذي يقاارر فااي الساااحة الف ساااينية ليسااس هااذه المؤسساااس وان

"الحسياااا" ع ااى قااراراس الما ااس المركاازي  وأشااار  لااى أنااه ساام   عباااس وفريقااه المصاا ر الااذي حولااه".
يذياااة لمنظماااة السحريااار ل مناقشاااة الم زماااة  بصاااورل أو بااا خر  مااان خااارا ارحهاااا لإلحالاااة ل اناااة السنف
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وشاادد خريشااة ع ااى أن أي ااسماعاااس دون أن يحضاار الكااا  والحااديل عنهااا ثاام سشااكيا لانااة أخاار .
 ." سراميا"الف سايني سصبح لمارد السسخدام لسحقيق مآرل سياسية ل بحل عن المفاوضاس مت 

 5/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 2018نية لسنة عباس ُيصادق على موازنة السلطة الفلسطي .8
  ع اااى الموازناااة العاماااة 4/3/2018 محماااود عبااااس  األحاااد يةف سااااينال السااا اةصاااادق رمااايس  :رام هللا
 .27/2/2018ما س الوزراء الثرثاء   السي أقرها 2018لسنة 

 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الرجوب يعرض على االتحاد الجزائري اللعب في فلسطين .9
مبارال ودية بين أحد   قامة: عرع رميس السحاد الف سايني لكرل القدم ع ى نظيره الازامري .وأ.ل.د(

رمايس السحااد   وقاا ال واء ابرياا الرااول منسخباس الب دين ع ى أرع ف ساين خرا الفسرل المقب ة.
 ن "القياادل الف سااينية  الف سايني لكرل القدم  في رسالة بعثها  لى نظيره الازامري خير الدين زاشاي 

والشاااعل الف ساااايني واألسااارل الرياضاااية كافاااة  ساااواقين لسسضاااافة والسرحيااال ب حاااد منسخبااااسكم الوانياااة 
". وأعرل الراول عان أم اه فاي خرا الفسرل المقب ة ع ى أرع ف ساين في الوقس الذي سرونه مناسباً 

 ايني".أن يسحقق "هذا الح م بسواادكم ع ى أرضكم وبين شعبكم الف س
 5/3/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 تحليل: أدوات السلطة "ضعيفة" في مجابهة قرارات اإلدارة األمريكية .11

ا سزاا الس اة الف سااينية سعاو ا ع اى مشارو  السساوية الساي سرعاهاا اإلدارل : منور الدين صالح -غزل 
ن رباات قاارن  وألقااى بنسااام  الفشااا الااذي حققااه هااذا المشاارو  ع ااى ماادار أكثاار ماا ماان رغمبااالاألمريكيااة  

وظهاار ذلااك ا يااًا ماان سصااريحاس  ساا بية ع ااى القضااية الف ساااينية عامااة والشااعل الف سااايني خاصااة.
وروساايا لمقساارل رماايس الساا اة محمااود  األوروباايمسااؤولين فااي الساا اة حااوا س ييااد دوا ماان السحاااد 
 عباس لسشكيا  اار دولي لرعاية عم ية السسوية.

  حاوا مااد  ادياة سحركاااس السا اة الف سااينية وسنفيااذها ع اى أرع الواقاات  ويبارز الساؤاا المهاام هناا
 عبر قراراسها المضادل ل شعل الف سايني وقضيسه؟. األمريكيةمقابا هاوم اإلدارل 

ويااار  الكاسااال والمح اااا السياساااي محسااان أباااو رمضاااان أن ردود الفعاااا مااان السااا اة ل سرسقاااي لحاااام 
وحكومااة اليمااين المسااارف برماسااة بنيااامين  األمريكيااةماان اإلدارل السحاادياس الكبياارل والهام ااة المفروضااة 
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 أباااو رمضاااان لصاااحيفة "ف سااااين"  لاااى أن حاااام السحااادي هاماااا اااادًا  شااايروي ." ساااراميا"نسنيااااهو فاااي 
 األمريكيااةو"يااال أن سكااون ردود الفعااا منسااامة باانفس دراااة السحاادي الهامااا المفااروع ماان اإلدارل 

نهااءالمصاالحة   سماام لاى أن هاذا األمار يسا ال اإلسارا  فاي  لنظارا ع ى الشعل الف سايني"  لفساً   وان
الساااي صااادرس عااان الما اااس  اإلياابياااةويؤكاااد أباااو رمضاااان  ع اااى ضااارورل سنفياااذ القاااراراس  النقساااام.

المركازي  ماان بينهاا سااحل العسااراف بدولاة الحااسرا  وم اادرل مرباات المفاوضاااس والسوااه نحااو مرباات 
 ايني  يسهم في سحسين موازين القو  لصالح الف ساينيين.عنوانه النضاا الواني الف س

عثماان عثمااان:  ن الساا اة أوراقهااا  بادوره  يقااوا أسااساذ الع اوم السياسااية فااي اامعاة الناااال بناااب س د.
ويااار  عثماااان  القضاااية الف سااااينية. وقراراسهاااا ضاااد   األمريكياااةق ي اااة وضاااعيفة اااادًا فاااي ماابهاااة اإلدارل 

 سحااااد األوروباااي وروسااايا والصاااين  ل سساااسايت سااارايح كفاااة السااا اة ضاااد  لصاااحيفة "ف سااااين"  أن ال
ويشاااير  لاااى أن روسااايا والصاااين غيااار  لا بااااسهم. " ساااراميا"الوليااااس المسحااادل  نسيااااة عااادم اساااساابة 

سياساايًا واقسصاااديًا وعسااكريًا  فااي حااين أن الولياااس المسحاادل معنيااة  " سااراميا"مسااسعدسين ل ضاا ا ع ااى 
ويشااااير  لااااى أنااااه ل خيااااار أمااااام الساااا اة  ل السحاااارك السياسااااي   ساااااينيين.بسحااااالف دولااااي ع ااااى الف

والدب وماسي المسمثا بالمفاوضاس  من أاا  ثباس السزامهاا بالسفاقيااس الموقعاة وأوسا و  فاي حاين أن 
 سحركاس الولياس المسحدل منافية لذلك.

 5/3/2018 ،فلسطين أون الين
 

 في عكا واعتقال المنفذدهس  بعملية إسرائيليينإصابة ستة جنود  .11
فاي سنااقع مات    أنهوديت عواودل  من الناصرل وعن مراس ها 5/3/2018القدس العربي، لندن، قالس 

ما ااء في بيانها األولي الذي أفااد با ن اإلصااباس اااءس نسيااة لحاادل ماروري  زعماس الشاراة أن 
مي يين فاي مديناة عكاا ع اى أقدم ع ى دهس انديين ورااا شاراة  سارا 48سامقا ف ساينيا من منااق 

 250وقالاس  ن الحاادل وقاات بعاد سحريار مخالفاة ساير قاادرها ألاف شايكا  أي ماا يعااادا  خ فياة قومياة.
وقبااا أن سصاادر أماارا بحظاار النشاار قالااس الشااراة اإلساارامي ية  ن الحااديل ياادور حااوا عم يااة  دولرا.

مق وهااو عاااااربي يحمااا الهويااة دهااس ع ااى خ فيااة قوميااة  وذلااك نظاارا ل دلااة األوليااة  خاصااة وأن السااا
ويساسدا مان شاهود  الزرقاء ليس من سكان المدينة  وحاوا المرل س و األخر  دهس أفراد قواس األمن.

عيان في عكا أن السامق وهو من مدينة شفا عمرو  دهس أمس شرايا ومن ثم  أكماا قيادساه ودهاس 
نااه كااان شاااهدا ع ااى س قااي السااامق انااديين آخاارين فااي مكااان آخاار ماان المدينااة. وأفاااد أحااد الشااهود ب 

دولرو بساابل ركنااه ساايارسه فااي موقااف خااا   300شاايكا ( 1000الف سااايني مخالفااة مروريااة بقيمااة 
 بذوي الحسياااس الخاصة  لكن الشراة عادس وأكدس أن  عم ية الدهس سم س ع ى خ فية قومية.
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ة أع نس األحد  عن  صابة وساما  عرم عبريأن   من لندن  4/5/2018"، 21 عربىموقع "وااء في 
عسكريين  سرامي يين بمدينة عكا شماا ف ساين المحس ة  في عم ية دهس نفذها شال من شفا  سسة

وقالس صحيفة "هآرسس" العبرية  ن المصابين السسة من بينهم  .48المحس ة عام األراضيعمر داخا 
 ة القااراس في المدينة.ضابا ع ى األقا  سعرضوا ل دهس في موقعين مخس فين بالقرل من محا

 وأضافس أن انود الحسرا أا قوا النار ع ى المنفذ ما أد   لى  صابسه بارال مسوساة.
من اهسها قالس الشراة اإلسرامي ية  ن الشال اعسرف خرا السحقيق معه أنه نفذ عم ية الدهس ع ى 

 األوضا  عقل الهاوم. خ فية وانية  حيل ساري قيادسها في المدينة ا سة اارمة لسقييم ل وضت
 

 حرب نفسية لقادتنا االحتاللحماس: تهديدات  .11
اعسبااارس حركااااة حماااااس سهدياااداس الحااااسرا اإلسااارامي ي ل اااازل وقااااادل : عبااااد الااارحمن الاهااااراوي - غااازل

الحركة  والسي كان آخرها ادعاء القنال اإلسرامي ية الثانية أن الوفد األمني المصري المسوااد حالًياا فاي 
رساااالة سهدياااد  سااارامي ية لقياااادل حمااااس  "ب نهاااا اااازء مااان الحااارل النفساااية"  واصااافة س اااك القااااا  حماااا 

وقاا المسحدل باسم الحركة حازم قاسم  أمس  في سصريح لصحيفة "ف سااين":  السهديداس با"الفاش ة".
"هذه األخبار ازء من الحرل النفساية الساي يشانها  عارم الحاسرا ضاد شاعبنا الف ساايني ومقاومساه"  

وأضاف قاسام: "شاعبنا وقاو  المقاوماة سعاودس  ؤكدا أن السهديداس ل سخيف قياداس ورموز المقاومة.م
ع ى هذه األساليل اإلسرامي ية الفاش ة السي سسعى ل س ثير ع ى معنوياس المقاومة  فحماس ومعها كا 

مقاومااة امهااور شااعبنا لاان سرهبهااا هااذه األساااليل وسسواصااا سمسااكها بحقهااا فااي الاادفا  عاان شااعبها و 
وشاادد قاساام ع ااى أن "فصاااما المقاومااة فااي غاازل  الحااسرا حسااى اسااسكماا مشاارو  السحرياار والعااودل".

وع ااى رأسااها كساماال القسااام مسااسعدل ل اارد ع ااى أي حماقااة قااد يرسكبهااا الحااسرا ضااد شااعبنا  فااي ظااا 
 مواص سه لسياساسه العدوانية في غزل والضفة ال ربية والقدس المحس ة".

 4/3/2018، ينفلسطين أون ال
 

 بتعثر ملف المصالحة المسؤوليةفتح وحماس تتبادالن تحميل  .11
ل سااازاا م فااااس المصاااالحة الرميساااية الساااي سسفااااوع حركساااا فاااسح وحمااااس ع اااى  أشااارف الهاااور: -غااازل 

اكسااوبر/ سشاارين األوا الماضااي سااراول مكانهااا   12 ناازهااا  إلنهاااء المرح ااة األولااى ماان سابيااق اسفاااق 
فد المصري الذي وصا ل زل ل مساعدل في الحا أسبوعها الثااني  حيال لام سسااا مت دخوا مهمة الو 

وسؤكااد مصااادر فصااام ية أن الحااواراس السااي ياريهااا الوفااد  أي اخسراقاااس فع يااة فااي الم ااف حسااى ا ن.
المصري مت مسؤولين حكوميين من غزل والضافة  وكاذلك مات قيااداس مان فاسح وحمااس  لام ساسمخع 
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. وأشااارس  لااى أن األمااور ل ساازاا ع ااى حالهااا  وأنااه لاام يحاادل أي اخسااراق  "نسااام   ياابيااة"عاان أي 
بادفت السا اة رواسال  "سعهد رسمي" لى خزينة الس اة الف ساينية  مقابا واود  "اباية غزل"بش ن نقا 

 الموظفين الذين عينسهم حركة حماس بعد سيارسها ع ى القاا .
ل يوااد "فسح  الاذي أكاد عادم وااود سقادم فاي الم اف  وقاا عزام األحمد عضو ال انة المركزية لحركة
أن   . وساابت خارا اسسضاافسه ع اى س فزياون ف سااين"سقادم لاهاة  عاااء صارحياس ل حكوماة فاي غازل

حمااااس ل سرياااد  نهااااء النقساااام   نماااا سرياااد  دارساااه  وسحااادل عااان معوقااااس كثيااارل سوضااات أماااام وزراء 
  زل.بسها حماس وأع نس عن ح ها  دون  دارسهم لوزاراسهم السي شك  "ال انة اإلدارية"الحكومة  سحوا 

 " ذاعاة األقصاى"وفي الارف ا خر قاا  سماعيا رضوان القيادي في حماس  فاي سصاريحاس نق سهاا 
ل سواااد حسااى ال حظااة اخسراقاااس ع ااى صااعيد اسااساابة الساا اة لسااذليا العقباااس "السابعااة ل حركااة   نااه 

الكاارل ا ن فااي م عاال الساا اة  أنوأضاااف  ."سااي سبااذلها مصااروسحقيااق المصااالحة فااي ظااا الاهااود ال
 ."سقديم خاواس واضحة سؤكد اديسهما  فضر عن قيام الحكومة بمهامها"والحكومة وأن ع يهما 

 5/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 على إصرار شعبنا على المقاومة ومواجهة االحتالل تأكيدا   تأتي: عملية عكا حماس .11
عم يااة عكااا الباوليااة والشااااعة  وقالااس  نهااا ساا سي س كياادا ع ااى  صاارار شااعبنا باركااس حركااة حماااس 

الف سااااايني ع اااااى المقاوماااااة وموااهاااااة الحاااااسرا دفاعاااااا عاااان نفساااااه وأرضاااااه ومقدسااااااسه مهماااااا ب  اااااس 
وقاا النااق باسم حركة حماس فاوزي برهاوم فاي سصاريح صاحفي الياوم األحاد  ن فااسورل  السضحياس.

نناا  ساوا ك ما اسسمر في ارسكاال ارامماه وانسهاكاساه.الحسال مت العدو مفسوحة  و  وأضااف برهاوم: وان
 ذ نحيااي هااذا العماااا المقاااوم لنحمااا حكوماااة الحااسرا كاااا النسااام  المسرسبااة ع اااى اسااسمرار سياسااااسها 

كماااا دعاااا برهاااوم أبنااااء شاااعبنا وفصاااام ه ومكوناساااه  لاااى الساااسمرار فاااي المقاوماااة  العنصااارية المسارفاااة.
 ساوير أدواسها ووسام ها  ووضت حد لكا ممارساس الحسرا وانسهاكاسه.وانسفاضة القدس و 

 4/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 البطولية عكا عمليةتبارك " الجهاد" .11
باركس حركاة الاهااد ياوم األحاد العم ياة الباولياة الساي اساسهدفس اناود الحاسرا اإلسارامي ي فاي : غزل

وأكادس الاهااد فاي بياان وصاا لهاا مسااء  دًل بمنفاذها البااا.مدينة عكا شمالي ف ساين المحس ة  مشي
يوم األحد  اسسمرار المقاومة المشروعة ضد الحسرا ال اصل ألرضنا ومقدساسنا والارد ع اى ارامماه 
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وقالس  ن "حكومة الحسرا وايشها المارم يسحمرن المسؤولية الكام اة عان  بحق أه نا وأبناء شعبنا.
 ساس واإلاراءاس العدوانية واإلرهابية السي سسسهدف كا أبناء شعبنا".كا ما يسرسل ع ى السيا

 4/3/2018 فلسطين أون الين،
 

 وشعبنا سيلفظ كل من يرى فيها فرصة لقيام الدولة تمراألحمد: "صفقة القرن" لن  .11
أكااد عضااو ال انااة المركزيااة لحركااة "فااسح"  أن "صاافقة القاارن" لاان سماار  وأن شااعبنا سااي فظ كااا : رام هللا

وأضاف األحمد في حديل لبرنام  "م ف اليوم"  من ير  فيها فرصة لقيام الدولة الف ساينية المسسق ة.
   أن الولياس المسحدل األميركية لم سعد مؤه ة ل سفرد بعم ية السرم.األحدعبر س فزيون ف ساين  يوم 

لاادولي مااؤخرًا  وشاادد ع ااى أن خاااة الساارم  السااي ارحهااا الاارميس محمااود عباااس فااي ما ااس األماان ا
 دولي.  اما وسسسند ع ى قراراس األمم المسحدل  ومبادرل السرم العربية  حازس ع ى 

عان صافقة  اإلعارنوقاا األحمد: "وفقا لمع وماس دقيقاة مان أصادقامنا األوروبياين  كاان مان المسوقات 
 وقف الف سايني".القرن في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير  لكنها أا س  والسبل الم

حركاة "فاسح" مساسعدل ل مرح اة المقب اة  وأوضاح أن كاا  أنوحوا انعقاد الما س الاواني  أكاد األحماد 
وفيماااا يسع اااف بمشااااركة "حمااااس"  قااااا:  فصااااما منظماااة السحريااار الف سااااينية سسشاااارك فاااي الما اااس.

ا  وهااي ل "حماااس حسااى ا ن ليسااس عضااوا فااي منظمااة السحرياار  ونحاان ل نسااسايت أن نفاارع ع يهاا
 يمكن أن سقبا المشاركة  ل بعقد ما س اديد  وذلك ل يمكن أن يسم  ل بمنهاء النقسام".
 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رئيسا  لحركة فتح في حال غيابه عن المشهد الفلسطيني العالولعباس يثبت  .11

  محماود عبااس  نامباه محماود العاالوا  رميساًا لحركاة ثب س رميس السا اة الف سااينية: قاسم س. قاسم
  انساز  عبااس مان "الما اس الثاوري"في حاا غيابه عن المشهد الف ساايني. فخارا ااسماعااس  "فسح"

 "المقاومة الشعبية"أعضاء الما س الموافقة ع ى سعيين العالوا وذلك حفاظًا ع ى خيار... 
موااودًا إلدارل الصارا  مات واشانان أو ساا أبيال فاي    ع ى أساس أناه لان يكاون"أبو مازن"يسصرف و 

(وهااو ثاااني أهاام  "فااسح"لحركااة  "الما ااس الثااوري"المرح ااة المقب ااة  لااذلك حاار  خاارا ااسمااا  أعضاااء 
ومهمساااه مراقبسهااااو الخمااايس الماضاااي  ع اااى رسااام الخااااوا  "ال اناااة المركزياااة"اسااام فاااي الحركاااة بعاااد 

لس كيد ع ى أعضاء الما س سعيين نامبه محمود العالوا العريضة السي يال السير ع يها من بعده  وا
  لى حين انسخال رميس اديد ل حركة. "فسح"لرماسة 

 5/3/2018األخبار، بيروت،  



 
 
 
 

 

 14 ص             4574 العدد:             3/5/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 واقع قانوني جديد حول القدس ال يخلق أي   مباتر إعالن : "ثوري فتح" .11
سااه السياسااية  ويحااذر أكااد الما ااس الثااوري لحركااة فااسح  أنااه ياادعم الاارميس محمااود عباااس ورؤي :رام هللا

 من أي محاولة ل نيا من الشرعية الف ساينية ممث ه بالرميس محمود عباس.
الااااري بعنااوان  3-1وأشااار الما ااس خاارا عقااد الاادورل العاديااة الثالثااة بمقاار الرماسااة فااي رام هللا بااين 

 اق أي واقات "القدس العاصمة األبدية لدولة ف ساين"   لى أن  عرن الرميس سرمل حوا القادس ل يخ
 .قانوني اديد  وسسبقى القدس المحس ة عاصمة أبدية لدولسنا

ودعااا  لااى انعقاااد الما ااس الااواني الف سااايني باا قرل وقااس لساديااد شاارعية المؤسسااة الوانيااة الاامعااة 
 المسمث ة بمنظمة السحرير الف ساينية  وسفعيا دوامرها ومؤسساسها وس كيد برناماها.

ة لك مة سياساية شاام ة مان الارميس محماود عبااس أكاد فيهاا سمساك شاعبنا واسسمت في ا سسه الفسساحي
مااا يساامى بصاافقه العصاار  األميركيااة لفاارعب رضااه وحقوقااه وعاصاامسه  ورفضااه الما ااق لإلماارءاس 

نهااء  والمسوافقة مت الحا اإلسرامي ي  وأكد  صرار الحركة ع ى المضي قدمًا إلنااز الوحادل الوانياة وان
 س والمعيقاس.النقسام رغم الصعوبا

كماا اادد موقفاه . وادد الما اس الثاوري موقاف الحركاة بسبناي وسصاعيد المقاوماة الشاعبية بكاا المواقات
 .لرفت الحصار الظالم عن قاا  غزل ويواه السحية أله نا الصامدين في القاا 

ألاار ا كافاةواسخذ الما س الثوري ماموعه من القراراس في الوضت الداخ ي ل حركة من ش نها سفعيا 
 الحركية ل حفاظ ع ى ديمومة واسسمرارية وحيوية األنشاة السنظيمية والوانية.

 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لتوحيد الجهود في مواجهة صفقة القرنعباس رسالة من حماس إلى "األخبار":  .11
  لسوحيااد محمااود عباااس سااينيةرماايس الساا اة الف   لاىحماااس  رسااالة حركاة أرساا س : قاسام س. قاساام

ونقا السفارل األميركية  لى القدس. وبحسل أحاد قاادل الحركاة  فامن  "صفقة القرن"الاهود في موااهة 
الرسااالة السااي واهااس  لااى عباااس مفادهااا أنااه  ذا وقااف فااي واااه الصاافقة  فمننااا سااندعمه بشااكا كبياار "

 ."ع ى األرع  ونحن ل نزاا بانسظار الرد ع ينا
 5/3/2018بيروت، األخبار، 

 
 مزاعم إسرائيلية عن تخطيط حماس إلقامة قاعدة صواريخ في جنوب لبنان .12

الف سااااينية كاناااس سخااااا إلقاماااة قاعااادل  "حمااااس"زعماااس دوامااار أمنياااة  ساااراميا أن حركاااة  ساااا أبيااال:
صواري  في انول لبنان  لسسخدامها في حاا نشول حرل اديدل ع ى قاا  غازل  بهادف اساسدراج 
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وبحسل مصادر أمنية فاي ساا أبيال  فامن الكشاف  ي في لبنان يخفف الض ا عن القاا .رد  سرامي 
أحاااد كاااوادر حركاااة ينااااير (كاااانون الثاااانيو الماضاااي   ثااار محاولاااة لغسيااااا  14عااان الخااااة اااار  فاااي 

 محمد أبو حمزل حمدان  بسفاير سيارسه في مدينة صيدا انول لبنان.حماس  
بنيسهااا السحسيااة فااي انااول لبنااان ماان دون "أقامااس الحركااة وحساال مصااادر فااي اسااسخباراس غربيااة فقااد 

  مساسفيدل مان مخيمااس الراماين الكبيارل فاي صاور "ع م حزل هللا  وبذلس اهودًا كبيرل إلخفامهاا عناه
خفاااء خاواسهااا عنااه. ولاام سنكشااف  ل فااي "وصاايدا. وماات ذلااك  ناحااس حماااس فااي سضاا يا حاازل هللا وان

ل النفااااار  شااار  اهااااز األمااان الاااداخ ي فاااي حااازل هللا أعقاااال محاولاااة اغسيااااا حمااادان. ففاااي أعقاااا
بااالسحقيق  وماات أنااه سوصااا  لااى السااسنساج باا ن  سااراميا سقااف خ ااف محاولااة الغسياااا  اكسشااف خاااة 

حاازل هللا لاام يحاال مااا حصااا ماان سحااس أنفااه  وفهمااوا فااي "وسشااير المصااادر  لااى أن  ."حماااس الساارية
 ."حرل ضد  سراميا السنظيم أن الهدف النهامي لحماس كان ارهم  لى

بعااد كشااف حاازل هللا لعبااة حماااس المزدواااة  ااارس محادثاااس قاسااية وشااديدل "ويقااوا اإلساارامي يون  نااه 
لان "أنهام  "حمااس". وأوضح قادل الحزل  بمن فيهم أمينه العام حسن نصر هللا  لزعمااء "بين الارفين

ن ياال أن س قاى مصاادقسهم يحسم وا مساسًا آخر بمكانسهم  وأن كا خااة عماا ضاد  ساراميا مان لبناا
اإليرانااي المسااؤوا عاان  "في ااق القاادس"  بحساال المصااادر اإلساارامي ية  قامااد "حاازل هللا"وأا اات  ."مساابقاً 

الانااااراا قاسااام ساااا يماني  ع ااااى المحادثااااس السااااي أاراهااااا ماااات  "الحااارس الثااااوري"العم يااااس الخارايااااة لااااا
عادل السعاون  لى المسسو  الذي كاان سحاوا األاراف الثرثة المصالحة و ". ومنذ ذلك الحين "حماس" ان

 ."ع يه من قبا  با وسعميقه
 5/3/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 الميدانيين إثر حادث سير "القسام"وفاة أحد قادة  .11

زفس كسامل القسام الانال العسكري لحركة "حماس" أحاد قادسهاا الميادانيين مان مخايم النصايراس : غزل
 وقالاس كسامال القساام فاي بيانهاا العساكري  ن:" ادل سير مؤساف.وسا قاا  غزل والذي سوفي  ثر ح

عامااًاو مان مساااد "الارحمن" بالنصاايراس وساا قاااا  غاازل  37المااهاد القسااامي/ حساين خضاار سا يم (
 اراء حادل سير مؤسف قبا شهر." 4/3/2018سوفي يوم األحد الموافق 

 4/3/2018، فلسطين أون الين
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 ض االنتخابات المبكرةلقاء ترامب برف يستبقنتنياهو  .11
اسسبق رميس الحكومة اإلسرامي ية بنيامين نسانياهو لقاءه المرسقل مت الرميس : أسعد س حمي -الناصرل 

األميركي دونالد سرامل في البيس األبيع اليوم  وأع ن رفضه سنظيم انسخاباس مبكرل وسمسكه بمكماا 
 وليسه.

اديدل  ومت نشول أزمة بين شركامه  رشاويقضية  وع ى وقت سحقيقاس الشراة اإلسرامي ية معه في
في المسرف الحكومي  سواه نسانياهو  لى واشنان صبال أمس في زيارل سسسمر خمسة أيام  يي قي 

األميركية غدًا  س يه لقاءاس مت  –اليهودية " يباك"خرلها أيضًا خاابًا في المؤسمر السنوي لمنظمة 
 قادل الكون رس.

الزيارل "سارق فيه  لى برنام   "فايسبوك"ر نسانياهو شريا فيديو ع ى صفحسه في وقبا م ادرسه  نش
في لقامي الرميس سرامل  ". وقاا: "صديقًا كبيرًا إلسراميا  صديقًا حقيقياً "السي سي سقي خرلها  "المهمة

سسقرا س واه له الشكر باسم الشعل في  سراميا ع ى نقا السفارل األميركية  لى القدس في يوم ال
أريد أن ". وأعرل عن الرغبة في دعوسه لحضور احسفاا نقا السفارل  وقاا: "لدولة  سراميا 70الا

س بحل مت الرميس بدايًة  وقبا أي شيء  ". وسابت: "أشكره. وس ناقش معه بالس كيد هذه اإلمكانية
ماها النووي. كما مايو المقباو في ش ن برنا -أيار 12الم ف اإليراني  بالذاس عشية القرار (في 

. وخسم نسانياهو حديثه "س بحل معه في دفت السرم. دفت هذه األمور مهم إلسراميا وأمن العالم ك ه
 ."لن يكون شيء  ألنه لم يكن شيء"مسارقًا  لى سحقيق الشراة معه ليكرر: 

 5/3/2018الحياة، لندن، 
 

 زويدها بتقنيات سريةشركات السايبر األمريكية لت تفاوضوزارة األمن اإلسرائيلية  .11
 Viceالسابت لشبكة  MotherBoardألقس وثيقة نشرها موقت : القدس المحس ة اا نضاا محمد وسد

ونق سها صحيفة "هآرسس"  الضوء  ع ى العرقاس بين حكومة الحسرا اإلسرامي ي وبين شركاس 
 السايبر األميركية. 

  2015ها لخمس شركاس أميركية منذ عام  ذ سيشير  لى أن  الحسرا ا ل في رسالة رسمية واه  
صادرل عن بعثة الشراء السابعة لوزارل األمن اإلسرامي ية   يضاحاس بش ن  مكانية شراء مع وماس 
وأدواس وبرام  سمكن من اخسراق منظوماس حواسيل مخس فة  لصالح منظماس حكومية  سرامي ية (في 

وبحسل ما أوردس الصحيفة  فقد ااء في الرسالة  ةو. شارل ألاهزل السسخباراس اإلسرامي ية المخس ف
المذكورل " ن وزارل األمن ل حكومة اإلسرامي ية معنية ببحول وساوير وساما اخسراق مساورل وأدواس 
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ضد سشكي ة واسعة من المنظوماس السكنولواية واسسخدام هذه  Zero-dayلسس را منظوماس 
 األمن". الخبراس من قبا وكالس سابيق القانون و 

 4/3/2018العربي الجديد، لندن، 

 

 نفاقوقعت حرب في غزة سنحسم قضية "القسام" من خالل األ  إذاضابط إسرائيلي:  .11
"  لصحيفة "معاريف" العبرية عبر 252صرل العميد ساعر سسور  قامد فرقة الحسياا"  :بيلأسا 

" العسكرية خرا أيام معدودل الوا  ب نه يسوقت حسم قواس "حماس أمسموقعها اللكسروني  مساء 
ووفقا ل صحيفة العبرية  فقد أصبحس الفرقة  في الموااهة القادمة  وذلك من خرا سفاير األنفاق.

" من أهم الفرق العسكرية  المؤه ة ل حرل المسسقب ية ضد غزل  ألنها فرقة الحسياا الكثر 252رقم " 
م اسسدعامها بسرعة في حاا وقو  سصعيد عسكري اسسعدادا سحس قيادل الابهة الانوبية  والسي سيس

" احسياا  سسعما بالسوازي مت فرقة غزل  حيل 252وقالس الصحيفة   ن الفرقة "  مت قاا  غزل.
 سسقوم فرقة غزل  خرا الحرل القادمة  بحماية المسسواناس في غرف غزل.

 4/3/2018القدس، القدس، 
 

 خر: يتحدث العربية وخبير بالحركات اإلسالميةيتأفي األردن اعتماد السفير اإلسرائيلي  .11
لها في  أمير فايسبرود سفيراً  الماضي في ما ت شباابعد سرشيح  سراميا  :أسماء عواد -عمان 
  وفق الخاراية اإلسرامي ية  فيما سمس الموافقة ع يه باإلاما  لد  الحكومة اإلسرامي ية منذ األردن

عبدهللا الثاني اعسماد السفير  في ظا انش اله في  ك األردنم نحو أسبو   لكن  لى ا ن لم يقبا 
السفير الاديد هو من ااقم الخاراية  وش ا م فاس عربية  زيارل اقسصادية ل هند اسس رقس أيامًا عدل.

عدل في مركز األبحال السياسية السابت ل وزارل  وسركزس ماالس عم ه ع ى سوريا ولبنان وف ساين 
ع ى  1993ساارية مت الم رل  كما يايد فايسبرود العربية  وقد حصا عام وساوير العرقاس ال

في ال  ة العربية وآدابها من الاامعة العبرية  وكان عنوان رسالسه  "امسياز"شهادل المااسسير بسقدير 
 ."حسن السرابي من السودان: اإلسرم الراديكالي بين النظرية والممارسة"

 5/3/2018األخبار، بيروت، 
  

 استطالع: نظرة إسرائيلية متشائمة حيال األمن والسياسة .11
أظهر اسسار  ل رأي أعدسه ك ية "سابير"  حوا نظرل اإلسرامي يين لدولة  سراميا في : محمود ماادلة

  حالة من عدم السفاؤا  خصوًصا في القضايا السي سسع ق باألوضا  األمنية والفساد 2028العام 
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م مت الف ساينيين  في المقابا حظيس المساما المسع قة بالقسصاد الحكومي والسوصا لسفاق سر
  ااباس عكسس رؤية أكثر سفاؤلية.

وبحسل صحيفة "يديعوس أحرونوس" شما السسار  مواانين  سرامي يين من اميت المنااق 
. وقد أاري 2028والقااعاس والابقاس والماسمعاس المح ية  لمعرفة نظرسهم ل برد في عام 

شخًصا  اميعهم من الشريحة العمرية ما فوق  624سسار  في شباا/ فبراير مت عينة مكونة من ال
 عربًيا. 123منهم يهود و 501عاما   18الا

يس ير  في حين  األمني لنمن اإلسرامي يين يعسقدون أن الوضت  %37.5سظهر نسام  السسار  أن 
األمني سوف يزداد سوءا. وباإلضافة  لى قالوا  ن الوضت  %20أن الوضت سيسحسن و %31يعسقد 

لن يكون هناك اسفاق دامم بين  سراميا والف ساينيين  مقابا  2028أنه بح وا عام  %60ذلك  يعسقد 
 .2028يقولون  نه سيسم السوصا  لى سسوية بح وا  15%

سساور  أن  يران %54وعبر اإلسرامي يون عن عدم ثقسهم في السفاق النووي اإليراني   ذ يعسقد 
يعسقدون أنها لن سناح في سحقيق ذلك. أما  %15أس حة نووية في غضون عشر سنواس  مقابا 

"يخشون عدم السوصا  لى اسفاق سرم مت دوا عربية أخر "  مقابا  %40بالنسبة ل سرم اإلق يمي: 
 يعسقدون أنه ذلك سيحدل. 34%

الوضت القسصادي سيسحسن (مقارنة   نهم يعسقدون أن %48وفي ما يسع ق بالوضت القسصادي  قاا 
يعسقدون أن شراء األزواج الشابة ل شقق السكنية سيكون  %56الذين يعسقدون أنه سيسفاقمو   %24مت 

يعسقدون أن  %53يعسقدون أنه األمر سيكون أسها مما هو ع يه اليوم  و %20أكثر صعوبة  مقابا 
 نه سوف يقا.أ %21معدا الفقر في  سراميا سيرسفت  في حين يعسقد 

قالوا  %19من المسسا عة آرامهم أن الصد  بين المواانين اليهود والعرل سيزيد  مقابا  %47وير  
 %23من الامهور أن السوسر بين الع مانيين والمسدينين سيرسفت  و %47 ن سيقا  في حين يعسقد 

 يعسقدون أن حدل السوسر قد سنخفع.
أنه  %44ن السوسر بين األعراق سيزداد بينما يعسقد من المشاركين في السسار   أ %15وير  

 سينخفع.
يعسقدون أن  %49وفيما يسع ق بالفساد الحمومي  أظهرس النسام  أن اإلسرامي يين أقا سفاؤل بكثير. 

من  %63يعسقدون أنه سينخفع. وباإلضافة  لى ذلك  يعسقد  %22حام الفساد سيزداد  مقابا 
 يمسيفقا أن ما  %8  بينما يعسقد 2028ينية سسسسمر في الحكم في عام اإلسرامي يين أن الكس ة اليم

 با"اليسار اإلسرامي ي" سيعود  لى الس اة السنفيذية ويباح في سشكيا حكومة.

 4/3/2018، 48عرب 
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 "4000أيام لحيفتش وألوفيتش بـ"القضية  10لحبس المنزلي إسرائيل: ا .11
ظهر يوم األحد  اإلفراج عن مالك شركة "بيزك"  قضس محكمة الص ح في سا أبيل بعد : محمد وسد

شاؤوا ألوفيسش والمسسشار اإلعرمي المقرل من رميس الحكومة  بنيامين نسنياهو  نير حيفسس  
"  وشبهاس 4000أيام بالحبس المنزلي  وذلك ع ى خ فية السحقيقاس في "القضية  10واإلبقاء ع يهما 

 إللكسروني.الفساد في شركة "بيزك" وموقت "والر" ا
 4/3/2018، 48عرب 

 
 الليكود يشترط التصويت على قانون "القومية"حزب  .11

انضم حزل ال يكود الحاكم  لى بعع األحزال المشاركة في المسرف الحكومي واشسرا : محمد وسد
المصادقة ع ى قانون القومية" أو ما باس يعرف بقانون "يهودية الدولة"  فيما اشسراس أحزال 

السصويس ع ى مشرو  قانون "السانيد" وانعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية  في الوقس  "الحريديم"
 .2019الذي يصر حزل "كولنو" المصادقة ع ى ميزانية الدولة ل عام 

 4/3/2018، 48عرب 

 
 ريفلين: أزمة االئتالف الحكومي "حساسة" والتسوية هي الحل الوحيد .11

ي ي  رؤوفين ريف ين  خرا خاابه في المؤسمر السنوي وصف الرميس اإلسرام: محمود ماادلة
لما س الصحافة  أزمة المسرف الحكومي في  سراميا  والسي قد سؤدي  لى  اراء انسخاباس برلمانية 
نما بالمناقشة والسوصا  لى  مبك رل  بالحساسة  واعسبر أن السوصا لحا "لن يكون باإلابار والقول  وان

ى أن "سزايد حدل الخاال الذي يهدد بالذهال  لى انسخاباس مبكرل  خرا وأشار ريف ين  ل سسوية".
الفسرل الماضية  ع ى خ فية مشرو  قانون "السانيد"  ي مس نقاة حساسة ادا بالنسبة ل ماسمت 
اإلسرامي ي"  وأضاف "هو حساس بالنسبة ل امهور الذي يخدم في الايش  ولامهور الحريديم وعالم 

 السورال كذلك".
 4/3/2018، 48 عرب

 
 كم 300تطالب بعقوبات على إيران بسبب صواريخ مداها  "إسرائيل" .12

كشفس القنال اإلسرامي ية العاشرل  مساء يوم األحد  أن رميس الحكومة  بنيامين : محمود ماادلة
نسنياهو  سياالل الرميس األميركي دونالد سرامل  في ال قاء الذي سيامعهما غًدا  اإلثنين  ببعع 

ديرس ع ى السفاق النووي مت  يران  والسي سشما أن سفرع السفاقية المعدلة عقوباس وقيوًدا السع
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كي ومسر  والسي سشما الصواري  السي سزود  300ع ى سصنيت الصواري  اإليرانية السي يسعد  مداها الا
 بها  يران حزل هللا ال بناني.

 قون من اسسا  الفاول بين سصريحاس اإلدارل وأشارس القنال العاشرل  لى أن نسنياهو ومسسشاريه ق
األميركية المواهة ضد  يران  وغيال أي فعا ع ى األرع يعزز من هذه السصريحاس  باألخ  

 في ما يسع ق بالسفاق النووي والسموضت اإليراني في سورية.
 4/3/2018، 48عرب 

 

 إماراتيساعة فاخرة هدية لالعبة إسرائيلية من شيخ اإلسرائيلي:  اإلعالم .11
كشفس وساما  عرم  سرامي ية ان لعبة  سرامي ية شاركس في باولة رياضية في اإلماراس : لندن

حص س ع ى هدية فاخرل قدمها أحد الشيوخ المح يين في اإلماراس  س مها  ياها "أحد كبار مسؤولي 
عبة اإلسرامي ية سارل اإلسرامي ي األحد أن الر i24وفي السفاصيا  ذكر موقت  المخابراس اإلماراسية".

كوب يوف السي شاركس ضمن منسخل  سراميا ل شبال في رياضة الا"ايوايسسو" لفنون القساا  "نالس 
سشايعا بفضا مسسواها وقدم لها أحد المسؤولين الكبار في المخابراس اإلماراسية لد  م ادرسها 

 الماار ساعة فاخرل هدية". 
 5/3/2018الشرق، الدوحة، 

 
 المستوطنين ُبنيت فوق أراٍض فلسطينية خاصة قبورمن  %40: "هآرتس" .11

 %40": كشافس صاحيفة "هاآرسس"  ياوم األحاد  عان سقريار يفياد با ن نحاو اإللكسرونياة"األيام  -رام هللا 
 من قبور المسسوانين في الضفة ال ربية المحس ة بينيس ع ى أراع بم كية ف ساينية خاصة.

ريم نااافوس"  عاان مسااح شاااما ل راضااي السااي بنيااس ع يهااا ويكشااف السقرياار الصااادر عاان منظمااة "كياا
 مسااسواناس  بنيااس ع ااى أراع   10قباار  فااي أكثاار ماان  600المقااابر فااي المسااسواناس أن أكثاار ماان 

 ف ساينية خاصة  بما في ذلك األراضي السي صادرسها  سراميا ووضعس اليد ع يها.
بياااة المحس اااة  هاااو ابقااااس رسااام وذكااارس الصاااحيفة أن مصااادر البيانااااس حاااوا الااادفن فاااي الضااافة ال ر 

الخااراما الا رافيااة لااإلدارل المدنيااة  السااي ساام امعهااا ماان قبااا درور  سكااس ماان منظمااة "كيااريم نااافوس"  
مقبارل يهودياة  33ويكشاف رسام الخاراما أن ماا ل يقاا عان  الساي سراقال سياساة األراضاي والساسياان.

هاا لماسمعااس صا يرل مان المساسوانين  منسشرل في أنحاء الضفة ال ربية وبعضها ص ير ادا  كماا أن
 وبعضها  ق يمي  حيل دفن بها المماس.

 4/3/2018، األيام، رام هللا
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 ةتفرض شروط ا صعبة لتحديث بيانات فلسطينيي سوري ونروااأل : مجموعة العمل .11
ونااروا شااروًاا وصاافس األفرضااس وكالااة األماام المسحاادل ل ااول وسشاا يا الرامااين الف ساااينيين : دمشااق
بة" ع ااى الراماين الف ساااينيين فااي ساورية  لسحااديل بيانااسهم لااديها  وذلااك مان أاااا الحصااوا باا"الصع

 ع ى المساعداس اإلغاثية.
وناروا ا باس مان الراماين  حضاار األوقالس ماموعة العما من أاا ف ساينيي سوريا في بيان: " ن 

عان الحكوماة الساورية   عقد م كية المنازا األصا ي أو عقاد اإليااار األصا ي  وبااقاة سعرياف صاادرل
ومحضار اسسضاافة سااري المفعااوا  وموافقاة أمنياة ل سااكن  وساند  قاماة حااديل  وفااسورل هااسف حديثااة 
باساااام صاااااحل العرقااااة  ماااان أاااااا ساااادقيق البياناااااس الفرديااااة لرامااااين الف ساااااينيين المسااااسفيدين ماااان 

 المساعداس المالية والمقيمين في سوريا".
ار البيانااس الساابقة  مان أااا الحصاوا ع اى المسااعدل ال ذامياة  وناروا اشاسراس  حضااألوذكرس أن 

ماان اهسهااا االبااس الهيمااة العامااة لرامااين الف ساااينيين العاارل فااي سااورية  م.2018فااي الاادورل األولااى 
ونروا بميقاف عم ية سحديل البياناس الساابقة  واصافة س اك الشاروا باا"الصعبة والقاساية وغيار األوكالة 

لهيماااة فاااي بياااان أماااس (أونااارواو  لاااى عقاااد ااسماااا  ثناااامي لبحااال سفاصااايا العم ياااة ودعاااس ا المقبولاااة".
اراءاسها وانعكاساسها ع ى الرامين الف ساينيين  وخاصة مت خفع المساعداس األمريكية.  وان

 وذكرس الماموعة أن مصير العوضي ما زاا ماهوًل حسى ا ن.
 4/3/2018، فلسطين أون الين

 
 الماضي فبرايرخالل شباط/ اإلبراهيمي واألقصى المسجدين تالل على لالح اعتداء   96أكثر من  .11

قاا وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس   ن العسداءاس والنسهاكاس بحق المساد : رام هللا
 الماضي. / فبرايراعسداًء وانسهاًكا خرا شباا 96اإلبراهيمي ب  س  مساداألقصى وال

منهااا:  مخاااااس سهويديااة  9األحااد  أنااه ساام الكشااف عاان يااوم لااه  وأوضااح ادعاايس فااي بيااان صااحفي
وضت مخاا إلقامة مسنزه في ابا الزيسون الماا ع ى القدس القديمة يربا بين موقعين اسسياانيين 

وأضاااااف ادعاااايس أن الحااااسرا مسااااسمر فااااي بناااااء شاااابكة ااااارق لسوساااايت  ل يهااااود فااااي داخااااا الاااااور.
  وانسهااى ماان وضاات ال بونااة األولااى إلقامااة ماماات سااياحي مسااسواناس سمهياادًا لمخاااا "القاادس الكباار "

سهويدي ضخم ع ى أنقاع حي المااهدين في الاهة ال ربية من سااحة الباراق الما اة ع اى المسااد 
قامسااه ألكباار ساماات سااياحي سهوياادي ياااا  األقصااى  ونصاال باارج مراقبااة ع ااى ماادخا بااال العااامود  وان

 ع ى األقصى.
 4/3/2018، فلسطين أون الين
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 الماضي فبراير شباط/ في الضفة خالل انتهاكا   179ير: أمن السلطة ينفذ تقر  .11
اعساااداء ضاااد  179وثقاااس لاناااة حقوقياااة   قااادام أاهااازل األمااان السابعاااة ل سااا اة الف سااااينية ع اااى سنفياااذ 

 المواانين في الضفة ال ربية المحس ة  خرا شهر شباا/ فبراير الماضي.
ن" (غيار حكومياةو  ياوم األحاد  أن هاذه النسهاكااس سشاما وأوضحس "لاناة أهاالي المعسق اين السياسايي

عم ياة  17اساسدعاء لماواانين ف سااينيين ع اى خ فياة سياساية  باإلضاافة  لاى  42عم ية اعسقااا و 50
وذكاارس ال انااة فااي سقرياار لهااا  أن النسهاكاااس االااس الف ساااينيين ماان كافااة  اقسحااام لمنااازا ف ساااينية.

 فياة انسمااءاسهم السياساية ونشاااهم فاي ماااا مقاوماة الحاسرا أو الشارامح فاي الضافة  وذلاك ع اى خ
 حسى السعبير عن آرامهم عبر مواقت السواصا الاسماعي.

 4/3/2018، قدس برس
 

 االحتالل تستخدم القوة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين قواتمركزان حقوقيان:  .11
 اإلساارامي يوم األحااد:  ن قااواس الحااسرا قاااا مركاازان حقوقيااان  فااي سقرياارين منفصاا ين لهمااا  ياا: غاازل

 مسسمرل في اسسخدام القول المميسة ضد المدنيين الف ساينيين.
واسااسنكر مركااز المياازان لحقااوق اإلنسااان انسهاكاااس قااواس الحااسرا اإلساارامي ي المواهااة ضااد الماادنيين 

ا  والساي كاان آخرهاا الف ساينيين في قاا  غازل  ولسايما عم يااس الساسهداف المباشار ل مادنيين بالقسا
 قسا المزار  محمد أبو اامت أثناء عم ه في أرضه الزراعية شرقي محافظة خان يونس مساء أمس.

بااادوره  أدان المركاااز الف ساااايني لحقاااوق اإلنساااان هاااذه الاريماااة الساااي سقااادم دلااايًر آخااار ع اااى اساااسمرار 
يكااون  أنف قااس هم حسااى دون اسااسخدام قااواس الحااسرا ل قااول المميسااة ضااد الماادنيين الف ساااينيين  بهااد

 هناك ما يهدد حيال الانود بالخار.
ودعااا الماسماات الاادولي الااى السحاارك الفااوري لوقااف ااارامم الحااسرا  ماااددا ماالبسااه ل اااراف السااامية 
المسعاقاادل ع ااى اسفاقيااة انيااف الرابعااة الوفاااء بالسزاماسهااا الااواردل فااي المااادل األولااى ماان السفاقيااة والسااي 

 . ا ب ن سحسرم السفاقية وأن سكفا احسرامها في اميت األحوااسسعهد بموابه
 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
حراققتيالن وجريح  .11  منازل في مخيم الرشيدية وا 

داخااا مخاايم الرشاايدية شاارق صااور  بااين ماموعااة ماان "أنصااار   شااكاا وقاات: الوكالااة الوانيااة لإلعاارم
خاارل  وماا   صاابة صاابة ناور ديال   لاى اارق ناار  ماا أد    لىر ور ديل  ساو  هللا" والف سايني ن

المسسشفياس. وفور سماعهم خبر مقس ه عمد أقارل ديل  لى  ارق  أحد  لىسوفي أثناء نق ه  أنلبل 
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وع ااى الفااور سااداعس الفصاااما الف ساااينية  النااار فااي الهااواء  مااا أشااا  اااوا ماان الحااذر داخااا المخاايم.
اارئ  يشارك فياه مساؤوا "أنصاار هللا" فاي مناقاة صاور أباو مهادي   ااسما م  لى عقد داخا المخي

فااي  اإلشااكااولحقااا سااادد  الساا ااس ال بنانيااة.  لااىع ااى أن يسااسكما باسصااالس لسساا يم ما ااق النااار 
مخيم الرشيدية شارق صاور  وساقا قسياا ثاان يادعى ساعيد الماديون وهاو ساوري الانساية وزوج شاقيقة 

مسسشااافى ال بنااااني   لاااىا ناااور ديااال  كماااا أصااايل شاااقيق ديااال ويااادعى ربيااات ديااال ونقاااا القسياااا األو 
صابسه اإلياالي  منزا أحمد عباس.  حراقعن  أفيدافيفة. كما  وان

 4/3/2018النهار، بيروت، 
 

 أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل 60للتذكير بـ  "أسيرات الحرية"افتتاح حديقة ورود لـ :القدس .11
سااسون وردل زرعااس فااي حديقااة ادياادل فااي  حااد  ضااواحي القاادس الشاارقية : ر حماادانمنسصاا - رام هللا

  فاااي سعبيااار سضاااامني  نسااااني مااات األسااايراس الف سااااينياس فاااي "الاااورود ألسااايراس الحرياااة"سحماااا اسااام 
  ما يمثا  شارل رسمية وشعبية وأه ية ع ى المسسو  الف سايني لضارورل "اإلسرامي ي"ساون الحسرا 
 أسيرل ف ساينية من قبضة الحسرا. 60حرير العما من أاا س

وسحااوا حفااا افسسااال هااذه الحديقااة  لااى مناساابة لسركيااز الضااوء ع ااى معانااال األساايراس ومعانااال أساارهن  
حيال قاادمس محااافظ محافظااة رام هللا والبيارل لي ااى غنااام  خاارا ك مسهاا الافااا معسصاام اعااابي   اباان 

أن الوااات واأللاام الااذي يحياااه معسصاام بعياادًا عاان "كاادًل األساايرل المقدسااية الاريحااة  سااراء اعااابي   مؤ 
عامااااااًا ل يمكاااااان ألي ك ماااااااس أن سصاااااافه  وأن وياااااارس وعااااااذاباس األساااااايراس  11والدسااااااه المحكومااااااة 

 ."الف ساينياس سسنسهي ويسحررن اميعًا  وسيدفت الحسرا ثمن اراممه ااا الزمان أم قصر
 ن هااذه الفعاليااة ساا سي فااي سااياق الوفاااء "ت  وقاااا رماايس هيمااة شااؤون األساار  والمحااررين عيسااى قراقاا

ل سايراس الف سااينياس القابعااس فااي سااون الحاسرا  وسضاامنًا ماات السضاحياس الكبار  الساي قاادمنها 
ن افسسااال هااذه الحديقااة رسااالة لاا ول عااالم  "اإلساارامي يين"افااي ساابيا حريااة الشااعل الف سااايني واسااسقرله  وان

 ."حريةأامت ب ننا شعل اميا يحل الحيال وال
 5/3/2018الخليج، الشارقة، 

 
 حمالت عائلية بالقدس والخليل لمنع تسرب األراضي لالحتالل .11

أصدر ما س عام ة وعموم آا الرابي الرفاعي في محاافظسي القادس والخ ياا المحس ساين  : محمد وسد
ية  محاذرل  اراءاس ل حي ولة دون سسرل األراضي والعقاراس الف سااينية لماموعااس اساسياانية  سارامي 

 من أنها قد سسبرأ ممن ل يسبت س ك اإلاراءاس.



 
 
 
 

 

 24 ص             4574 العدد:             3/5/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وقاا الما س في بيان لوساما اإلعرم   ن ما دعاه لهذه اإلاراءاس ااء في ظا الظروف السي سمار 
بهااا القاادس ماان العسااداء ع ااى مقدساااسها وأراضاايها وقيااام بعااع ذوي النفااوس المريضااة والضااعيفة فااي 

 سياانية في مناقة القدس والخ يا عامه وس وان خاصة.سسريل العقاراس ل ماموعاس الس
ودعااا الما ااس أفااراد العام ااة  لااى المسنااا  عاان بياات األراضااي والبيااوس والعقاااراس فااي محافظااة القاادس 

 ما س العام ة واارعه.  لىأين كان دون الراو    لىوالخ يا وضواحيها 
 ياه عارع ذلاك ع اى العام اة وأبنامهاا مان وقاا: "كا من يرياد مان أفاراد العام اة بيات أرع أو عقاار فع

عقاد بيات ل عقاار الاذي يم كاه   ااراءخرا ما س العام ة وأخذ الموافقة الخاياة قباا  بارام أي اسفااق أو 
 أو ينسفت به".

وأضاااف: "فااي حالااة عاادم رغبااة العام ااة وأفرادهااا بالشااراء فاار بااد ماان عاارع أي مشااسري ل عقااار ع ااى 
 مسبقة ع ى البيت من ما س العام ة ومن اميت الاهاس المخس فة".ما س العام ة وأخذ الموافقة ال

وحذر الما س من أن مان ل ي سازم بمضامون ماا ذكار أعاره يسحماا لوحاده كاماا المساؤولية فاي حااا 
سسااريل العقاااار  وسخ اااي العام ااة وما ساااها المساااؤولية السامااة عااان ذلاااك  ويعاارع نفساااه ل عقوبااااس مااان 

 وقد سصا  لى البراءل السامة منه ومن يسعاون معه.العام ة بالمقااعة الاسماعية 
 4/3/2018، 48عرب 

 
 : مشروع قانون "شكيد" بشأن المحاكم "عنصري ومتطرف"فلسطينية شخصيات .12

وصاافس شخصااياس ف ساااينية  مشاارو  قااانون سقاادمس بااه وزياارل : مصااافى صاابري -القاادس المحس ااة  
ؤخرا  ل مصاااااادقة ع ياااااه فاااااي الكنيساااااس القضااااااء فاااااي حكوماااااة الحاااااسرا اإلسااااارامي ي  ي ياااااس شاااااكيد  مااااا

اإلسااارامي ي  ويااان  ع اااى مصاااادرل صااارحياس النظااار ومعالااااة السماسااااس الف سااااينيين مااان محكماااة 
الحسرا الع يا  ونقا هذه الصرحياس القضامية  لى المحكماة المركزياة اإلدارياة فاي القادس المحس اة  

فة "ف سااين" أن الهادف مان وراء وأامعاس الشخصاياس  فاي حاديثها لصاحي ب نه "عنصري ومسارف".
 مشرو  القانون هو "سسريت السسياان دون معوقاس قانونية".

الع يااا د. عكرمااة صاابري  أن محاااكم الحااسرا بكااا أشااكالها ل سنصااف  اإلساارميةوأكااد رماايس الهيمااة 
 الف سايني  با هي أدال من أدواس القمت والحرمان.
ة المركزيااة أو فااي المحكمااة الع يااا فاااألمر ل يخس ااف  وقاااا صاابري: "سااواء كانااس القضااية فااي المحكماا

وقضية السواه ل محاكم اإلسرامي ية هي مضيعة ل وقس  فهي محاكم لها أاندل خبيثة يسم فيها اسسدراج 
 الف سايني  وبعدها سصدر القراراس العنصرية السي سارده من حقه باسم القانون".
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المحسااااا  المحااااامي عماااار خمايسااااة: "بالنساااابة  ماااان اهسااااه  قاااااا ماااادير مؤسسااااة المياااازان فااااي الااااداخا
ل ف سايني ليس هناك فرق بين المحكماة الع ياا والمحكماة المركزياة ومحكماة الصا ح  فالمحكماة الع ياا 

قااارار  سهاااي الساااي شااارعن الاااادار العنصاااري وشااارعنة   قاماااةقاااوانين قاس اااة كحصاااار غااازل ومنااات الااادواء وان
 السسياان فيما يسمى أراضي الدولة".

كما اعسبر مدير مركز القدس ل حقاوق الاسماعياة والقسصاادية  زيااد الحماوري  مشارو  القاانون يادلا 
ع اااى "عنصااارية هاااذه الدولاااة  فالمحكماااة الع ياااا لااام سكااان باانااال الف ساااايني أبااادا  والسحاااوا ل محكماااة 

مخس اف  المركزية يؤدي  لى عسكرية المحااكم وسعام هاا مات الف ساايني بصاورل مخس فاة وبقالال قاانوني
 من الناحية الشك ية".

 5/3/2018، فلسطين أون الين
 

 اعتقال ثالثة مقدسيين وسيدة تسلم نفسها لالحتالل .11
اعسق اااس قاااواس الحاااسرا اإلسااارامي ي المقدساااي عرفااااس دربااااس وزواساااه وابناااه يحياااى مااان منااازلهم فاااي 

السوقيااف والسحقيااق العيسااوية ال ي يااة الماضااية دون اإلفصااال عاان األساابال  ونق ااسهم  لااى أحااد مراكااز 
وفاي سااياق مسصاا  أفاااد منساق لانااة أهااالي األسار  فااي القادس أماااد أباو عصاال باا ن  الخاصاة بهااا.

ياوم المقدسية عبير أبو خضير زواة األسير المقدسي ناصر الدين أبو خضاير سا مس نفساها صابال 
  لى  دارل سان الرم ة لقضاء حكم بالسان لمدل شهرين. األحد

 4/3/2018 .نت، الدوحة،الجزيرة
 

 اتفاقية لرفع خبرات خريجي كلية الطب بجامعة القدس .11
وقعس اامعة القدس في ف ساين وسامت األاباء الف ساينيين ب وروبا اسفاقية سعااون مشاسرك : وكالس

بهاادف رفاات مسااسو  وخباارل ااارل وخرياااي ك يااة الااال فااي اامعااة القاادس  وذلااك ماان خاارا ساااوير 
 األلمانية. برام  سبادا اخسصا  بالمسسشفياس

 4/3/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 "إسرائيل"تصعيد مع  أير حماس من نتائج : الوفد المصري حذ  إسرائيليتلفزيون  .11
نق س القنال العبرية الثانية عن مصادر ف ساينية من داخا قاا  غزل  مساء اليوم السبس   :رام هللا

مت حماس فقا المصالحة  ولكنه حذر  أن الوفد األمني المصري المسوااد في القاا  لم يبحل
 حماس برسالة شديدل السحذير من أي سصعيد  سرامي ي في القاا .



 
 
 
 

 

 26 ص             4574 العدد:             3/5/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

عن س ك المصادر فمن الوفد المصري حذر حماس من  اإلسرامي يةووفقا لما نق سه القنال الس فزيونية 
ب ة ضد قاا  غزل "الوفد قاا ب ن الضربة اإلسرامي ية المق  نوقالس  "ال عل بالنار" مت  سراميا.

 سسكون قاسية ادا  ولن سحسما وقد سسسبل في  سقاا نظام حماس ب زل".
الحركة بانه "لن   برغحماس سضمنس   لىوحسل ذاس المصدر فان الرسالة المصرية السي نق س 

وأشارس القنال  لى أنه لم يعرف فيما  ذا  سصعيد". أيسكون هناك حصانة لكبار قادل الحركة في 
ك رسالة نق ها الوفد المصري من  سراميا  لى حماس أم أنها كانس سحذيراس مصرية كانس س 
وقالس القنال العبرية ب ن المخابراس المصرية نق س س ك الرسالة عقل  صابة أربعة انود  خالصة.

  سرامي يين ع ى حدود قاا  غزل  مشيرًل  لى أن الرسالة المصرية كانس رسالة ل لبس فيها لحماس.
 3/3/2018، القدس، سالقد

 
 يؤكد تحرك القاهرة على ثالثة مساراتفي غزة الوفد المصري  .11

سزاا م فاس المصالحة الرميسية السي سسفاوع حركسا فسح وحماس ع ى  ماأشرف الهور:  -غزل 
/ سشرين األوا الماضي سراول مكانها  أكسوبر 12 ناازها  إلنهاء المرح ة األولى من سابيق اسفاق 

همة الوفد المصري الذي وصا ل زل ل مساعدل في الحا أسبوعها الثاني  حيل لم سساا مت دخوا م
 أي اخسراقاس فع ية في الم ف حسى ا ن.

وسؤكد مصادر فصام ية أن الحواراس السي ياريها الوفد المصري مت مسؤولين حكوميين من غزل 
 ." ياابيةنسام  "والضفة  وكذلك مت قياداس من فسح وحماس  لم سسمخع عن أي 

ول يعرف أحد اريقة سعاما الوفد المصري  في المرح ة المقب ة. غير أن هناك سوقعاس ب ن سدعو 
القاهرل في أي لحظة وفدين قياديين من فسح وحماس  لبحل العقباس السي سعسرع سنفيذ هذه 
س الم فاس  بناء ع ى سوصية يضعها الوفد األمني المصري  الذي أار  وسااة عن قرل  وبا

 يعرف ايدا األسبال السي سعسرع سابيق السفاق.
سامح نبيا مسؤوا الم ف الف سايني في المخابراس العامة المصرية  الذي يرأس وفد  عن ال واءنقا و 

 ن مصر سسحرك في غزل ع ى "غزل  قوله عقل لقاء محافظ غزل في  اار مهمسه   لىبرده األمني 
نااز المصالحة  وسسهيا "ثرثة سسمثا في . وأوضح أن المساراس ال"ثرثة مساراس  نهاء النقسام وان

نعاش الوضت القسصادي في القاا    من خرا السنسيق مت الاهاس المعنية "فسح معبر رفح  وان
قامة المشاريت القسصادية الكبر  والضرورية.  وان
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األمني في سيناء وحسل مكسل  عرم محافظ غزل  فقد أشار ال واء نبيا خرا ال قاء  لى أن الوضت 
لذلك يسم بصورل يومية  مشيرا  لى أن  "السقييم األمني"هو الذي يحدد فسح معبر رفح  مبيًنا أن 

 الاانل المصري يعرف حام المعانال السي يعيشها أها غزل.
العم ية العسكرية في سيناء والقضاء ع ى الاماعاس اإلرهابية سيساعد في بسا األمن "وقاا 

 ."سمح بفسح المعبر بصورل ابيعية ويؤمن سفر المواانين الف ساينيينوالهدوء  مما سي
وأكد أن مهمة الوفد األمني المصري هي مساعدل حكومة السوافق ع ى القيام بمسؤولياسها  مشددا 

 ."سرسبا باألمن القومي الف سايني ومن ثم باألمن القومي المصري"ع ى أن المصالحة الف ساينية 
في منت سصفية القضية "  لفسا  لى أهمية المصالحة "الناال وليس غيره"هي  وأكد أن مهمة الوفد

 ."هذا ما يفرع سااوز الحزبية والقب ية وكافة المعيقاس"  مؤكدا أن "الف ساينية
وفي  اار سحركاس الوفد ع ى األرع  السقى بوفد من قيادل حركة الاهاد اإلسرمي في قاا  غزل  

 د الباش  ار  خرله السركيز ع ى م ف المصالحة.ضم كر من نافذ عزام وخال
 5/3/2018، لندن، القدس العربي

 
 تقرير إسرائيلي: لواء استخباري لمعرفة مكان نصر هللا وتصفيته .11

كشف موقت  سرامي ي  أمس السبس  النقال عن أن األاهزل السسخبارية في سا : صالح النعامي
في الحصوا ع ى مع وماس يمكن أن سساعدها في أبيل سبذا ع ى مدار الساعة اهودًا كبيرل 

 الوصوا  لى أمين عام "حزل هللا" ال بناني حسن نصر هللا وسصفيسه.
وبحسل سقرير أعده مراس ه العسكري أمير بوحبوا  أشار موقت "ولر"  لى أن أاهزل السسخباراس 

مكانياس كبيرل في  ع ى اسسثمار 2006اإلسرامي ية عكفس منذ اندل  حرل لبنان الثانية عام  اهود وان
محاولسها السعرف ع ى مكان سوااد نصر هللا  مشيرًا  لى أن السحرك اإلسرامي ي يعسمد ع ى سوظيف 
الساسس اإللكسروني والمصادر البشرية في مسعى ل وصوا  لى حزام الحماية الرميس الذي يؤمن 

 زعيم السنظيم ال بناني.
سشكيا "لواء" اسسخباري خا  داخا "أمان" بهدف العما  وكشف السقرير النقال أيضًا عن أنه سم

اي ة أيام السنة بهدف الحصوا ع ى المع وماس السي يمكن أن سقود  لى نصر هللا وقادل سنظيمه  
مشيرًا  لى أن الايش اإلسرامي ي حر  ع ى شراء قنابا ذاس قدرل ع ى اخسراق سحصيناس مكونة من 

ولفس  لى أن اقسناء هذه القنابا ااء بهدف سدمير المنشآس  .ابقاس عد ل من البااون أسفا األرع
 النووية اإليرانية المواودل في عمق األرع  لى اانل الوصوا  لى نصر هللا وسصفيسه.
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ونقا السقرير عن انراا  سرامي ي سقديره ب ن الناال في سصفية نصر هللا سيفضي  لى حسم الموااهة 
 ضد "حزل هللا".

وحبوا في واقعية رهان  سراميا ع ى أن سصفية "نصر هللا" يمكن أن سفضي  لى في المقابا  شكك ب
بسصفية عباس  1992حسم الموااهة مت "حزل هللا"  مشيرًا  لى أن  سراميا عندما قامس عام 

 موسوي  س ف نصر هللا لم سكن سع م أنها ع ى موعد مت قامد كريزماسي مثا نصر هللا.
 4/3/2018الجديد، لندن،  العربي

 
 وأطلع الجمّيل على التفاصيل 82اجتياح  قبل أشهر من كتاب إسرائيلي: شارون زار بيروت سرا   .11

في خاول  لفسة  ل  اية سمحس الرقابة العسكري ة اإلسرامي ي ة بنشر كسال  اديد   زهير أندراوس:-الناصرل
  وهو ضابا سابق في   والذي يعسمد مؤل فه1982عن حرل لبنان األولى  حزيران (يونيوو من العام 

ايش الحسرا  ع ى وثامق أمني ة  رسمي ة  سم  سدوينها خرا أي ام العدوان  الذي قاده وزير األمن 
اإلسرامي ي  آنذاك  أرميا شارون  وانسهى ب انة سحقيق  رسمي ة  قررس  بعاد شارون عن منصل وزير 

 األمن ل بد.
ي  لى الصهاينة الادد  نشر في صحيفة (هآرسسو العبري ة المؤر خ اإلسرامي ي  بيني موريس  الذي ينسم

ميرااعة شام ًة ل كسال  وأك د ع ى أن ه يحسوي ع ى مع وماس  اديدل  لم سينشر من قبا  ميعرًبا عن رأيه 
في أن  مق   الرقيل عما ع ى مدار الساعة  ألن  الكسال  بحسل سعبيره  يفسقر في العديد من 

 سي اعسمد ع يها الكاسل.األبوال  لى المصادر ال
ويكشف الكسال (شي يغ في لبنانو  النقال عن أن  شارون  برفقة القامد الع ام لهيمة األركان آنذاك  
رفاميا  يسان  وكبار الانرالس في الايش ومسؤولين رفيعي الميسسو  في اهاز الموساد 

  أْي قبا 1982(ينايرو من العام  من شهر كانون الثاني 13-12(السسخباراس الخاراي ةو قاموا في الا
خمسة أشهر قبا بدء الاسيال  بزيارل  سري ة   لى بيروس وضواحيها  حيل ااسمعوا  لى قادل حزل 

 الكسامل ال بناني ة وفي ميقد مسهم بشير الاميا.
 وخرا ال قاء  أك د المؤل ف اعسماًدا ع ى بروسوكولس الحكومة والايش  أوضح شارون لميضيفيه أن  
الهدف من العم ية العسكري ة الميخا ا لها هو ارد منظ مة السحرير الف سايني ة من لبنان  بما في ذلك 

بيروس  والسواصا مت الكسامل  ع ى أما أْن -الوصوا  لى ضواحي بيروس  وقات اريق دمشق
 يسمك نوا من السيارل ع ى العاصمة ال بناني ة.
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أن  الامي ا لم يسحم س من الخا ة السي ارحها شارون  عروًل ع ى ذلك  كشف الكسال النقال عن 
ألن ها سشما دخوا القو اس اإلسرامي ي ة  لى مناقة اونية  وذلك بهدف ساويق بيروس  ع ى حد  سعبير 

 الكاسل.
 4/3/2018، لندن، رأي اليوم

 
 وكيل وزارة الخارجية السعودية: التحديات اإلقليمية لن تشغلنا عن فلسطين .11

أكد وكيا وزارل الخاراية السعودية ل شؤون الدولية المسخصصة عبدالرحمن : محمد الشاذلي –القاهرل 
ل يمكن أن سش  نا عن القضية المركزية "الرسي  أن السحدياس الكبر  السي سمر بها الدوا العربية 

 لما س اامعة 149. وشد د الحرسي الذي يسرأس الدورل الحالية "ل عرل وهي القضية الف ساينية
الدوا العربية ع ى مسسو  المندوبين الداممين والسي بدأس أعمالها أمس في القاهرل  ع ى ثوابس 
السعودية لسحقيق السرم واسسعادل الحقوق المشروعة ل شعل الف سايني  وع ى رأسها  قامة دولة 

 ف ساينية مسسق ة وعاصمسها القدس.
 5/3/2018الحياة، لندن، 

 
 ماراتية تقدم حواسيب تعليمية لمدارس في رام هللا وجنين وقباطيةهيئة األعمال الخيرية اإل .11

قدمس هيمة األعماا الخيرية اإلماراسية  اليوم األحد  حواسيل سع يمية ألربت مدارس سابعة : انين
لمديرياس السربية والسع يم العالي في رام هللا وانين وقبااية  في  اار مشرو  "سوفير حواسيل سع يمية 

 لنامية في ف ساين".ل مدارس ا
 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيل"ألمانيا تعرض التوّسط لعقد صفقة تبادل أسرى بين حماس و: يديعوت أحرونوت .11

عرضس ألمانيا السوسا بين  سراميا وحركة حماس لعقد صفقة سبادا ل سر   حسبما أفاد الموقت 
 ."يعوس أحرونوسيد"اإللكسروني لصحيفة 

ااء اإلعرن ع ى لسان الرميس األلماني فرانك فالسر شساينماير. ونقا عنه القوا  نه سيا ل من 
في قاا  غزل  وبحل ما  ذا كان بممكانه  "حماس"أاهزل المخابراس األلمانية السصاا بقيادل حركة 

المواانين اإلسرامي يين الثرثة سعزيز ح وا  عادل الانديين اإلسرامي يين هدار غولدن وآرون شاؤوا و 
 فراهام من سسو وامعة أبو غنيمة وهشام السيد الذين سحسازهم الحركة.
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وحسل الموقت  فقد سحدل شساينماير حوا اسسعداد برده لصفقة سبادا ل سر   خرا مراسم افسسال 
لعالمية الثانية قسيا بعضهم من اليهود كانوا يعم ون هناك خرا الحرل ا 1400موقت إلحياء ذكر  

 لبناء ال واصاس ل نظام.
وذكر الموقت أن  عرن شساينماير ااء بعد ا ل مرسا من عام ة شاؤوا وغولدن ل مساعدل في 

 الض ا ع ى حماس إلعادل الانود الذين سحسازهم الحركة.
نيا وأشار الموقت  لى أن شساينماير ع ى دراية ايدل بالموضو . وأشار أيضا  لى أن مساهمة ألما

يمكن أن سقدم ع ى مسسو  السسخباراس وخ ف الكواليس. ووعد باسسشارل رااا المخابراس األلمان 
الذين سوساوا في الماضي في صفقاس أخر  منها صفقة األسر  بين  سراميا وحزل هللا  وكذلك في 

وا ل الحصوا ع ى مع وماس مسع قة في قضية الانديين  .2011صفقة ا عاد شاليا في عام 
 اؤوا وغولدن.ش

 4/3/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 يرصد تقليص األونروا خدماتها لالجئين الفلسطينيين ويحذر من التبعات األورومتوسطي يصدر تقريرا   .12
أصدر المرصد األورومسوساي لحقوق اإلنسان اليوم السبس سقريًرا رصد فيه س س ة من  :انيف

ها وكالة غول وسش يا الرامين الف ساينيين مؤخرًا سااه سق ي  اإلاراءاس الفع ية السي اسخذس
خدماسها اإلغاثية وسخفيع عدد موظفيها في منااق عم ها الخمس  وا ثار الكارثية المحسم ة لهذا 

 السق ي .  
في سقريره  ن سق ي  "األونروا" لخدماسها  -يسخذ من انيف مقًرا له-وقاا المرصد األورومسوساي 

ألف لائ ف سايني من الخدماس األساسية كالسع يم والرعاية  800مريين و 5ن أكثر من يعني حرما
مدرسة سسبت ل ونروا  ما يعني حرمان أكثر من نصف  702الصحية   ضافة  لى السسبل بمغرق 

ألف موظف يعم ون لد  الوكالة  ما  30م يون االل من السع يم  فضًر عن  نهاء خدماس نحو 
  نسانية وااسماعية ل يمكن السنبؤ بعواقبها. ينذر بكارثة

ولفس األورومسوساي  لى أنه وع ى الرغم من سعهد األونروا ع ى لسان المفوع العام لها "بيير 
كرينبوا" باسسمرار سقديم خدماسها لرامين الف ساينيين  غير أن الضامقة المالية السي سعاني منها منذ 

ساعداسها لها  وسقاعس الماسمت الدولي عن اسخاذ خاواس ادية  عرن الولياس المسحدل سق ي  م
م موسة لدعمها  بدأس س خذ س ثيرًا عم يا. مشيرًا  لى أن فريقه رصد بدء األونروا باسخاذ خاواس 
فع ية نحو سق ي  الخدماس المقدمة لرامين  وسحايم أعداد الموظفين العام ين في الوكالة  بما ينذر 
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سسبعها خاواس قد سفضي  لى  نهاء عما الوكالة  خصوصًا مت الدعواس أن سكون س ك خاول 
 اإلسرامي ية المسكررل لذلك.

وبين السقرير أن  دارل "األونروا" في األراضي الف ساينية  والسي سقدم خدماسها لنحو م يوني ونصف 
زل وحدها  مهندسًا من قاا  غ 97م يون لائ في ف ساين  قامس بمخاار عشراس الموظفين  منهم 

 بسحويا عقودهم  لى عقود يومية  في خاول قد يسبعها  نهاء س ك العقود.
وقاا "أماد الريفي"  أحد موظفي األونروا في قاا  غزل في مقاب ة مت فريق األورومسوساي: "قامس 

ى من زمرمي بعدم رغبسها في ساديد عقودنا  ع ى الرغم من كوننا ع  97 دارل األونروا بمبرغي أنا و
 رأس عم نا منذ سبت سنواس  بحاة عدم واود س اية مالية كافية".

واسسعرع السقرير كذلك شهاداس لموظفين ولامين ف ساينيين في األردن  قالوا  ن "األونروا" قامس 
بميقاف اميت عماا المياومة في المراكز الصحية والمدارس السابعة ل ونروا  حيل أنهس خدماس 

ام المياومة في قااعي الصحة والسع يم  كما ع قس الوكالة العسماد المالي موظف يعم ون بنظ 100
في الموازنة العامة ألي خدماس أو أنشاة اديدل  فضًر عن سع يقها اللسزام بورش العما والسدريباس 

 السي كانس سعقدها بشكا دوري.
ها السي يسسفيد منها نحو وفي لبنان  رصد السقرير اسخاذ "األونروا" خاواس مماث ة لسق ي  خدماس

مع ًما ل سقاعد قبا انسهاء فسرل خدمسهم ولم  105نصف م يون لائ في البرد   ذ أقدمس ع ى  حالة 
سع ن عن أي وظامف لسعويع الشواغر   ضافة  لى وقف كافة المع مين الذين يعم ون بنظام 

 المياومة.
 لى المدارس السي سسبت لها في لبنان   ضافة  كما وثق السقرير سق ي  األونروا كمياس الوقود المرس ة

 لى  ل اء عقود اإلياار لمباني المؤسساس السع يمية  ما يعني  مكانية  غرق العديد من المدارس  
ألف االل واالبة من الرامين الف ساينيين المسا ين  37والذي سيؤدي بدوره  لى حرمان أكثر من 
دماس السع يمية. ورصد السقرير سق ي  المبالغ المخصصة في لبنان من حقهم في الحصوا ع ى الخ

نهاء عقود عدد من األاباء  مما قد يؤدي  لى سوقف  عيادل  27لبرنام  الرعاية الصحية في لبنان  وان
 ابية سابعة ل ونروا عن سقديم خدماسها المعهودل لرامين.

ألف ما زالوا  480وريا  منهم ألف لائ ف سايني من س 600وفي سوريا  بين السقرير أن أكثر من 
سنواس من الصرا  الدامر في البرد  محذًرا  7يعيشون فيها  يعانون أوضاًعا معيشية صعبة اراء 

من أن أوضاعهم الم ساوية ل سحسما أي سق ي  ل خدماس األساسية السي سوفرها "األونروا" لهم  
م كضعفاء أو ضعفاء ل  اية  ويب غ منه %93منهم ل من ال ذامي  فيما يصنَّف  %95حيل يفسقر 

 .%52.2معدا الباالة بين الرامين الف ساينيين في سوريا 
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وحذر المرصد األورومسوساي في سقريره من أن  نهاء خدماس األونروا ل يقسصر فقا ع ى سوقف 
با الخدماس اإلغاثية لرامين الف ساينيين  با  نه يمثا كذلك مساسَا بحقهم في العودل  حيل ارس

واود الوكالة منذ نش سها بسقديم الخدماس  لى الرامين الف ساينيين  لى حين  يااد حا عادا 
  والذي يقضي بحق هؤلء بالسمال لهم 194لقضيسهم وفق قرار الامعية العامة ل مم المسحدل رقم 

 قيام دولة  سراميا.  و 1948بالعودل  لى األراضي السي هيَاروا منها  بان النزا  العربي اإلسرامي ي عام 
وبحسل األورومسوساي  فمن واود "األونروا" يعني اسسمرار السعاما والعسراف بهؤلء الف ساينيين 
كرامين  وليس السعاما معهم ع ى أنهم أصبحوا من سكان األراضي السي هاروا  ليها عبر سواينهم 

 فيها  بما يعني  نهاء قضيسهم.
ره الماسمت الدولي  لى حماية وكالة "األونروا" وسقديم الدعم ودعا األورومسوساي في خسام سقري

القانوني والمادي والمعنوي الذي يضمن اسسمرارها من خرا سخصي  ميزانية ثابسة لها ضمن 
موازنة األمم المسحدل بدًل من العسماد ع ى السبرعاس الاوعية ل دوا. كما االل األورومسوساي 

سوحيد اهودها وسنظيمها لرفد "األونروا" وموااهة سياساس سق ي  الدعم المؤسساس والهيماس الدولية ب
 المالي المقدم لها والسنصا من المسؤولية حيالها. 

 4/3/2018، ، جنيفاألورومتوسطي

 

 ذكرى النكبة في للقدس "إسرائيلـ"غواتيماال تنقل سفارتها ب .11
ان  اليوم اإلثنين   ن برده سسنقا قاا رميس غواسيمال ايمي موراليس  في مؤسمر بواشن: محمد وسد

قامة  سراميا   سفارسها في  سراميا من سا أبيل  لى القدس في أيار/مايو  بالسزامن مت ذكر  النكبة وان
 وذلك بعد يومين من قيام السفارل األميركية بنفس الخاول.

كية اإلسرامي ية وأضاف موراليس في ك مة أمام مؤسمر السياسة السنوي ل انة الشؤون العامة األمري
أود أن أشكر الرميس سرامل ع ى قيادسه الاريق. قراره الشاا  شاعنا ع ى فعا ما هو ” (أيباكو 
 “.صوال

والسبس  أع ن مسحدل باسم الحكومة ال واسيمالية  أن المحكمة الدسسورية رفضس  اعنا سقدم به 
لقدس ع ى غرار ما سعسزم محام لمنت الحكومة من نقا سفارسها في  سراميا من سا أبيل  لى ا

 الولياس المسحدل القيام به.
وقاا الرميس موراليس عند  عرنه نقا السفارل ع ى فيسبوك  ن غواسيمال "دولة ذاس فكر مسيحي"  

 مضيفا أن " سراميا ح يفسنا وع ينا دعمها".
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وك ل يحما وكان ميخيا قاا في اعنه  ن قرارا يصدر ع ى وساما السواصا الاسماعي كموقت فيسب
 أي قيمة قضامية.

 5/3/2018، 48عرب 
 

 فيسبوك يغلق صفحة تفضح انتهاكات السلطة بالضفة .11
أغ قس  دارل موقت فيسبوك صفحة لانة أهالي المعسق ين السياسيين في الضفة ال ربية  وهي : السبيا

 الصفحة السي سسابت أخبار المعسق ين السياسيين في ساون الس اة.
صفحسها حذفس ع ى الرغم من أنها لسوثيق انسهاكاس األاهزل األمنية لحقوق  وأع نس ال انة أن

وقالس أيضا  ن من بين س ك النسهاكاس العسداء ع ى األفراد والمنازا  اإلنسان في الضفة.
واعسبرس ال انة أن  غرق صفحسها سساوق مت أنظمة القمت  والعسقالس والسسدعاءاس السياسية.

 حرياس  وأكدس أنها سسسسمر في فضح ممارساس األاهزل األمنية في الضفة.والعسداء ع ى ال
وبي نس ال انة االسي بادرس لفسح صحفة اديدلا أن هذا اإلغرق لم يكن األوا الذي سنفذه  دارل 

 فيسبوك  حيل عمدس مراس كثيرل إلغرقها ع ى مد  السنواس الماضية.
ذكرس منسصف الشهر الماضي أن فيسبوك يشن حم ة  وكانس شبكة "قدس" اإلخبارية الف ساينية قد

 شرسة ع ى المحسو  الف سايني  من خرا عم ياس الحذف والحظر وانغرق الحساباس الف ساينية.
انسهاكا ضد الحساباس  29 لى أنها رصدس  -في فيديو نشرسه ع ى موقت سويسر-وأشارس الشبكة 
ف ساينية بسبل نشر صور مقاات  ساعة  سضمنس حذف وحظر صفحاس 48الف ساينية خرا 

 فيديو عن الشهيد أحمد نصر ارار.
آلف منشور  409ويسهم الناشاون فيسبوك بالسساابة لض وا الحسرا الذي ادعى رصد 

 سحريضي خرا ديسمبر/كانون األوا الماضي.
 4/3/2018، السبيل، عّمان

 
 األطفال في الضفة وقطاع غزةمليون دوالر لدعم برامج العناية ب 4.5منحة يابانية بقيمة  .11

وقعس وزارسا الصحة والسنمية الاسماعية  اليوم األحد  اسفاقية منحة يابانية لسمويا برنام  : رام هللا
وسدعم  ل عناية باألافاا  بدعم من الحكومة اليابانية  عبر منظمة األمم المسحدل ل افولة "اليونيسف".

سحسين خدماس المواليد  والكشف المبكر عن حالس اإلعاقة المنحة سدخرس "اليونيسف" الرامية  لى 
 والس خر في النمو ل افاا الف ساينيين في الضفة ال ربية  وقاا  غزل.
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م يون دولر  40بدوره  اد د أوكوبو السزام برده بدعم الشعل الف سايني  مع نا عن دعم اديد بقيمة 
حوالي   لى 1993انية ل شعل الف سايني منذ العام المساعداس الياب  امالي  ليصا 2018خرا العام 

 م يار دولر. 1.8
وقاا "ي سي هذا المشرو  كمسابعة ل معرفة المسراكمة والخبرل المكسسبة من الاهود السي بذلها اميت 
الشركاء في السنواس الماضية  ل سخفيف من حدل المعانال اليومية ل افاا ذوي الحسياااس الخاصة  

 ا سحسين وساوير الخدماس النوعية في ف ساين".وذلك من خر
 4/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بتهم رشق الحجارة سلطات االحتالل تعتقل ألمانيا   .11

أع اانس قواس الحسرا أمس عن اعسقاا مواان ألماني يوم الامعة الماضي : وديت عواودل الناصرل ا
بالحاارل  خرا احسااااس في قرية ب عين غرل رام هللا في الضفة  بحاة رشق انود الحسرا

وزعمس الشراة اإلسرامي ية أن المشسبه به الذي لم سسمه اعسرف برشق الانود بالحاارل   ال ربية.
 وأنها سقوم بماراءاس لسرحي ه.

اني وكانس محكمة في القدس المحس ة قد قضس أوا من أمس السبس بسمديد حبس المواان األلم
 حسى اليوم اإلثنين.

 5/3/2018، لندن، القدس العربي
 

 الشهيدان أحمد نصر جرار وأحمد إسماعيل جرار .11
 منير شفيق
أا عني صديق ع ى رسالة وص س  ليه من انين حوا اسسشهاد "األحمدين" أحمد نصر ارار وأحمد 

س"  وما سرها من مااردل  سماعيا ارار. وهما ابنا عم  وقد اشسركا  عدادا وسنفيذا في "عم ية ناب 
 وموااهاس واسسشهاد.

وقد ا ل أن سينشر هذه الرسالة  وذلك من أاا المزيد في  ظهار دور أحمد نصر ورمزيسه من اهة  
وسوضيحا لدور ورمزية شريكه أحمد  سماعيا ارار الذي لقى السناسي والسااها  بسبل سنكر 

ية ناب س"  ولشهادسه ودوره انبا  لى انل مت ابن قياداس من فسح لمشاركسه (وهو ابن فسحو في "عم 
 حماس أحمد نصر  من اهة ثانية.

لقد اشسرك "األحمدان" في اإلعداد ل عم ية السي عرفس بعم ية ناب س  واشسركا في سنفيذها  واوردا 
بعدها معا  واشسبكا معا في الموااهة األولى مت ايش العدو. وقد اسسشهد فيها أحمد  سماعيا  



 
 
 
 

 

 35 ص             4574 العدد:             3/5/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

س أحمد نصر سحس النيران  ليواصا مسيرل الخسباء السي كان قد أعد لها األحمدان قبا المعركة وأف 
 السي فاا سهما.

هنا يال أن يشار  لى الرمزية المهمة ادا ادا؛ ل شراكة السي نساها الشهيدان باعسبار الشهيد أحمد 
بين فسح وحماس من  نصر ارار من حماس وأحمد  سماعيا ارار من حركة فسح. وقد سااوزا ما

صرا  وانقسام  ليسوحدا ضد الحسرا والمسسوانين عبر عم ية واحدل مشسركة  ومسيرل مااردل 
واسسشهاد. ولعا  قدام أحمد  سماعيا ع ى هذه الشراكة أبعد م ز  بسبل سحديه لقرار محمود عباس 

لقواس الحسرا  في ما يسع ق بسصفية المقاومة المس حة  ومناهضة النسفاضة وأية موااهة
 والمسسوانين.

امي  وفسحاوي  امي ابن قس   ن اسفاق األحمدين ااسرل نموذاا قويا لعما مقاوم مشسرك أقدم ع يه قس 
 ابن فسحاوي أصيرن  السقيا وسوحدا ع ى أرع المقاومة والنسفاضة.

حس عنوان: أحمد  لى هنا  ينب ي ل مااا أن ييفَسح لنقا الرسالة كام ة  كما وردس حرفيا: وااءس س
 نصر "شبح انين".

 أحمد نصر.. شبح انين
"أربكس العم ية السي نفذها الشهيدان األحمدان ارار  قواس الحسرا ودوامره السياسية. فمنذ اليوم 

و  اسسمس  اراءاس الحسرا بالسخبا والعشوامية والنسقامية وعدم السوقت 6/1/2018األوا ل عم ية (
حاصرس الشماا الف سايني ب كم ه  خصوصا ناب س  اعسقادا منها أن منفذي وانعدام المع وماس  ف

العم ية من ناب س. ولول المع وماس السي قدمها المنسق األمني  لربما ناحس خ ية العم ية بالخسفاء 
 والسخايا لعم ياس أخر .

 الشهيدان أحمد  سماعيا محمد ارار  وأحمد نصر محمد ارار
 36اا ثورل الاد محمد: أحد أبا -
األل:  سماعيا  أحد رواد النضمام لحركة فسح  وبعد مايء الس اة رفع أي امسيازاس أو رسل  -

أو وظامف  وأصر ع ى اسسمرار العما في الزراعة. وفي انسفاضة األقصى نذر "السراكسور" الذي 
وار   وكان يار يم كه لمساعدل السياراس العالقة في وحا السها بعد أن أغ قس قواس الحسرا الش

 السياراس من الساعة السابعة صباحا حسى الرابعة عصرا ماانا".
األل: نصر ارار  أحد قادل كسامل عز الدين القسام في مناقة انين  الذي نشا في  عداد  -

العبواس واألحزمة  والذي اارده الحسرا ولم يظفر به رغم را يه المبسورسين ويده المش ولة  
 بعد أن دو خ الحسرا. واسسشهد مشسبكا
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البن: أحمد  سماعيا: أحد منسسبي حركة فسح ونشاامها  وهناك قضية مرفوعة ضده عند  -
 الشراة الف ساينية بسهمة حيازل سرل غير مرخ .

البن: أحمد نصر: شال من منسسبي حركة حماس  ظاهريا ل نشااا سياسيا أو أمنيا له  وبحكم  -
 النسقاد لسقاعس الفصاما عن القيام بدورها نااه شعبنا وسااه القدس.همسه العالية  كان دامم 

خاا الشهيدان لعم ية قسا المسسوان ول يرها بقرار فردي منهما   ذ  نهما ينسميان لسنظيمين 
مخس فين  ول سنسيق بين السنظيمين ع ى مسسو  سنفيذ المهام النضالية. وقام الشهيدان بسنفيذ العم ية 

قة وناحا باغسياا المسسوان وعادا أدرااهما سالمين. ولع مهما بواود كاميراس في بسيارل مسرو 
الشوار   قاما في أثناء العودل بالمرور أمام الكاميراس السي يعرفونها في أماكن مخس فة ل سض يا 
ولمنت الحسرا من سحديد مسارهما. وناحا في ذلك   ذ لم يسسات الحسرا سحديد الواهة األخيرل 

  سيارل أو مكان اخسبامها. وأخفيا السيارل في بيارل سعود م كيسها لعام ة ارار في وادي برقين.ل
وكاد السسار ينسدا ع ى العم ية  لول سبر  أحد منسسبي اهاز األمن الوقامي برصد السيارل  وسقديم 

ر المع ومة  لى الاانل الصهيوني؛ الذي أخبر الاهاز أنهم  يبحثون عنها. سقرير لاهازه الذي مر 
وفي س ك األثناء  قرر الشابان  عدام السيارل  فذهل أحمد نصر ع ى درااة نارية واشسر  قنينة بنزين 
من كازية حيفا في انين  ومن ثم قاد السيارل  لى السها وأحرقها لير. وشاهد العم ية أحد أفراد 

ن فيها أغراضه  وأب غ األمن شهداء األقصى السابقين   ذ  ن عم ية اإلحراق وقعس في مناقة يخز 
ر المع ومة الثانية لإلسرامي يين  الذين كانوا ياندون كا أدواسهم السقنية والسنسيقية  الوقامي الذي مر 

 ل بحل عن منفذي العم ية. ومن خرا المع ومسين والسيارل  ضاقس الدامرل ع ى األحمدين.
هرل والخسفاء في محافظة بعيدل ورسبا سم رصد سحركاس الحسرا في المناقة  وقرر الشابان ال

األمر ل م ادرل  وسقريبا دقامق فص س الهرل عن الشسباك بالوحداس الخاصة السي ااءس لعسقالهما 
أو سصفيسهما. ففي ال حظة السي غادر بها أحمد نصر بيسه في وادي برقين  مساها  لى بيس ابن 

ك معها من الخ ف  ليشسبك أحمد  سماعيا معها عمه أحمد  سماعيا  سفاا  بالقواس الخاصة  فاشسب
دقيقة  اسسشهد  ثرها أحمد  سماعيا  واسساا  أحمد نصر  16من األمام. واسسمر الشسباك مدل 

الخسفاء. وبالسزامن مت هدم البيوس  اقسحمس قواس الحسرا كازية حيفا وصادرس الكاميراس 
 واعسق س اثنين من العام ين في الكازية.

سرا أنه قضى ع ى أحمد نصر  وأع ن زهوه وانسصاره  ليسبين في اليوم الثاني أن أحمد ظن الح
 نصر ما زاا ا يقا.

سواه أحمد نصر  لى قرية برقين المااورل  واخسب  في أحد البيوس. ولكن الحسرا اسساا  سسبت 
الصوس أنها آثاره  وحاصر برقين وعال فيها فسادا  وكانس قواس الحسرا سهدد عبر مكبراس 
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سسدمر برقين بيسا بيسا  ن لم يسم سس يم أحمد نصر. في هذه األثناء  سم سهريل أحمد نصر  لى ب دل 
الكفير السي حوصرس  ليسم نق ه  لى سي ة الحارثية السي اقسحمسها قواس الحسرا ب عداد كبيرل  

خاورل أن يسرك أحمد مدعومة با لياس وباامرل اسسار  ع ى ع و منخفع. وبعد أن أصبح من ال
في السي ة  وسم سهريبه  لى اليامون وساا اإلسرامي يون (عبر أحد عمرمهمو دخوله اليامون  ومن 
خرا السنسيق األمني قدم لهم األمن الوقامي مع وماس عن األماكن المهاورل  السي يمكن أن ي ا  

لا ع ى الموقت الذي لا   ليه مساكنو  اسسااعوا من خرلها السسد 3 ليها ماارد في اليامون (
أحمد وحاصرسه وحدل اليمام الخاصة في الشراة اإلسرامي ية  وا بس منه أن يس م نفسه  فخرج 

 حامر بندقيسه وعساده ليسسشهد واقفا ميقبر غير ميدبور.
 9/1/2018السواري : العم ية 

 18/1اسسشهاد أحمد  سماعيا وبدء مااردل أحمد نصر 
 في اليامون". 6/2ر اسسشهاد أحمد نص

 5/3/2018، "21موقع "عربي 

 
 لماذا تصف السعودية "حماس" بالمنظمة اإلرهابية؟ .11

 حسن أبو هنية
عمدس األنظمة الدكساسورية في المناقة العربية ساريخيا ع ى السخ   من أزماسها الداخ ية وسآكا 

مت األاروحاس األمريكية شرعيسها الخاراية؛ ع ى حسال المس لة الف ساينية  من خرا السماهي 
واألوروبية السي سقوم سياساسها ع ى اعسبار المسسعمرل السسياانية اإلسرامي ية قاعدل غربية مسقدمة 
سضمن مصالحها في الشرق األوسا  بحيل أصبحس " سراميا" الاريق الوحيد الضامن لسسدخاا 

وقد شك س السصنيفاس "اإلرهابوية"  األنظمة الدكساسورية وشرعنسها لكسل رضى وقبوا الدوا ال ربية.
أحد أهم المداخا األمريكية واألوروبية واإلسرامي ية لسصفية القضية الف ساينية؛ بهدف نز  شرعية 
"المقاومة المس حة" وسفكيك بنيسها اإليديولواية الفكرية والسسراسياية العسكرية  وسداينها عبر مقاربة 

 مسالمة إلرهال الحسرا.
انحدار السصوراس العربية لحا القضية الف ساينية من أاروحة السحرير  لى أاروحة يشير مسار 

السابيت لس س ة من سواري  األزماس العربية الداخ ية واإلق يمية والدولية  وقد ب  س مؤخرا حدها 
ي ية. النهامي من خرا السماهي السام مت السصوراس األمريكية واألوروبية المساابقة مت الرؤية اإلسرام

فمنذ نهاية الحرل الباردل وبروز نظرية خار "اإلرهال اإلسرمي"  دخا العالم العربي في مسار 
  وبعد أحدال 1991مقايضة "ف ساين". فعقل حرل الخ ي  بدأس مساراس مؤسمر مدريد ل سرم 
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ية. وحسى   وهي مبادرل قدمسها العربية السعود2002أي وا/ سبسمبر ظهرس المباردرل العربية ل سرم 
ذلك الساري  كانس السعودية ل سزاا سعرف حماس كحركة مقاومة  واالما اعسرضس ع ى اهود 

 ال رل لفرع عزلة ع ى حركة حماس.
عقل صعود سنظيم الدولة اإلسرمية وسنامي الحديل عن أيديولوايسه الوهابية واألثر السعودي في 

ل النظر في عرقسها بالس فية الوهابية  سعزيز السارف العنيف  دخ س السعودية في مسار  عاد
وعمدس  لى سوسيت مدارك النظر في مس لة "اإلرهال". وفي سبيا شرعنة اهودها في محاربة 
اإلرهال  عم س ع ى السماهي مت األاروحاس األمريكية واألوروبية واإلسرامي ية حوا المس لة 

باإلرهال ثيمة لزمة في سصريحاس  الف ساينية وسعريفاس اإلرهال  وأصبح وصف حركاس المقاومة
وزير الخاراية السعودية في المحافا األمريكية واألوربية  وأصبحس مسماهية مت أاروحاس "صفقة 
القرن"  حيل قاا وزير الخاراية السعودي عادا الابير  أمام لانة الشؤون الخاراية في البرلمان 

قف سمويا دولة قار لحركة حماس سمح    ن و 2018شباا/ فبراير  22األوروبي في بروكسا في 
ل حكومة الف ساينية بالسيارل ع ى قاا  غزل  واصفا حماس با"المسارفة" بعد وصفها با"اإلرهابية" 

 مؤخرا.
ل اداا أن وصف حركة حماس كمنظمة  رهابية يقت في ص ل سابيقاس "صفقة القرن" األمريكية 

بدس واضحة عقل  عرن العسراف األمريكي اإلسرامي ية عبر مدخا "اإلرهال"  وهي سابيقاس 
بالقدس المحس ة عاصمة إلسراميا  ونقا السفارل األمريكية من سا أبيل  لى القدس في كانون أوا/ 

  وذلك سحقيقا لمبادئ وثيقة األمن القومي السي نصس ع ى اوهر الصفقة وذرامعها. 2017ديسمبر 
أن الصرا  اإلسرامي ي الف سايني هو المحور فبحسل الوثيقة "ع ى مدار عقود كان الحديل عن 

األساسي الذي منت سحقيق السرم في المناقة   ل أن اليوم يسضح أن السارف اإلرهابي اإلسرمي 
ا سي من  يران قادنا لندرك أن  سراميا ليسس مصدرا ل نزا  في الشرق األوسا  وأن دول أظهرس 

ااهة السهديداس اإليرانية". فالسسراسياية األمريكية لفهم  مكانياس السعاون المشسرك مت  سراميا لمو 
ابيعة المخاار في الشرق األوسا؛ سشير  لى أن واشنان سر  أن ثمة خارين في المناقة: األوا 

 هو السنظيماس اإلرهابية  والثاني هو الامهورية اإليرانية.
سيل "صفقة القرن" بمدماج  سراميا  ن السماهي مت السصنيفاس اإلرهابوية األمريكية يقت في  اار سر 

والحسرا  العربيةفي المناقة  من خرا س سيس سحالف بين اإلمبريالية األمريكية والدكساسورياس 
اإلسرامي ي  سحس ذريعة موااهة الخار المشسرك المسمثا بالمنظماس "اإلرهابية" و" يران. ف ولوياس 

ن باعسبارها راعية لإلرهال  وموااهة المنظماس  دارل سرامل في المناقة هي الحد من نفوذ  يرا
العنفية المنبثقة عن أيديولواية اماعة "اإلخوان المس مين". وس سي سصريحاس الابير باعسبار حماس 
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رهابية؛ في سياق سسار  اإلاراءاس األمريكية بسحقيق "صفقة القرن" السي سقوم ع ى  منظمة مسارقة وان
دماالف ساينيةسصفية القضية  ج المسسعمرل السسياانية اإلسرامي ية في نسي  المناقة العربية   وان

  زعيم حركة "حماس" 2018كانون الثاني/ يناير  31اإلسرمية. وقد وضعس الخاراية األمريكية  في 
سموز/ يوليو  26 سماعيا هنية ع ى لمحسها اإلرهابوية  كما قررس محكمة العدا األوروبية  في 

 قاومة اإلسرمية "حماس" ع ى لمحة السحاد األوروبي "لإلرهال".   بقاء حركة الم2017
 ن السماهي مت السياساس األمريكية واألوروبية واإلسرامي ية قد أخذ مساراس أبعد في مااا 
السنصنيفاس اإلرهابوية. فعقل النقرل العسكري ع ى حكم اإلخوان في مصر سارعس السعودية 

اماعة وعزا الرميس المنسخل محمد مرسي  ولم يقسصر النقرل واإلماراس بالسرحيل بمقصاء ال
ع ى اماعة اإلخوان المس مين في مصر ع ى عزلها سياسيا عن الحكم والس اة  با ساور  لى 
 25حم ة منسقة لنز  الشرعية القانونية عن الاماعة؛ أسفرس عن سصنيفها كحركة  رهابية بساري  

عم ياس نز  الشرعية عن الاماعة ع ى واودها في مصر  با . ولم سقف 2013كانون أوا/ ديسمبر 
امسدس  لى ب دان عربية عديدل عموما  وخ ياية خصوصا  حيل قامس السعودية بضم الاماعة  لى 

 15  ثم سبعسها اإلماراس العربية المسحدل في 2014آذار/ مارس  7قاممة المنظماس اإلرهابية في 
 ع ى قاممة السنظيماس اإلرهابية.   بوضعها2014سشرين الثاني/ نوفمبر

 ذا كان وصف اماعة اإلخوان المس مين با"اإلرهال" مسس ربا  باعسبارها حركة س مية  ونظرا لعدم 
وضعها ع ى لوامح اإلرهال األمريكية واألوروبية  فمن وضت حركة حماس أكثر غرابة؛ باعسبارها 

في سوصيف حماس  وسسردد في وضعها حركة مقاومة لرحسرا  وهو ما اعا س ك الدوا سسخبا 
ع ى لوامحها رغم غرابسها  نظرا لسعقيداس المشهد الف سايني. فعقل  صدار محكمة القاهرل ل مور 

حكما بمدراج حركة حماس ضمن "المنظماس اإلرهابية"  أل س  2015شباا/ فبراير  28المسسعا ة في 
  وقضس بعدم 2015حزيران/ يونيو  6محكمة األمور المسسعا ة في مصر الحكم المذكور في 

الخسصا  في نظر الدعو   وقد خ س القاممة "اإلرهابوية" السي أصدرسها السعودية ومصر 
كيانا قالس  12فردا و 59والسي سضمنس سصنيف  2017حزيران/ يونيو  8واإلماراس والبحرين  في 

   من واود حركة "حماس".هذه الدوا  نها "مرسباة بقار"؛ في قوامم اإلرهال المحظورل لديها
من الواضح أن السعودية ومصر واإلماراس سدرك سعقيداس وضت حماس ع ى لوامح "اإلرهال"  فقد 
عم س ع ى  اراء حواراس ومصالحاس بين حماس وفسح  لكنها في ذاس الوقس سحر  ع ى 

فسها كشريك في السماهي مت السصنيفاس األمريكية واألوروبية واإلسرامي ية  وهي سحاوا أن سقدم ن
حرل اإلرهال وساويت حركة حماس بارامق شسى. فقد كان الرميس األمريكي دونالد سرامل واضحا 

  خرا القمة العربية اإلسرمية السي 2017في وصف حركة حماس باإلرهابية  وذلك في أيار/ مايو 
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اابه حركة زعيما ورميسا ومسؤول؛ في الرياع   ذ وصف سرامل في خ 55حضرها ما يقرل من 
حماس باإلرهابية وقارنها بسنظيمي "داعش" و"القاعدل"  وقاا  نها سمثا سهديدا  رهابيا ل مناقة  با 
واالل الدوا العربية واإلسرمية باردها من أراضيها  ولم سرد  السعودية مقر السسضافة ع ى ذلك  

 مارسة الض وا ع ى حماس.ذلك أن الولياس المسحدل سعما ع ى سمرير "صفقة القرن" من بوابة م
ل يمكن فهم اإلصرار ع ى وصف حركة حماس باإلرهابية من قبا السعودية  ل في سياق مقايضة 
"صفقة القرن"  كمدخا لسصفية القضية الف ساينية  والسااوز عن أسم ة شرعية األنظمة الدكساسورية 

نظر عن وضعية حقوق اإلنسان  المح ية  والسخ ي عن الماالبة بالسحولس الديمقرااية  وصرف ال
وهي مقايضة برزس في خاال سرامل في الرياع  حيل أخذ الموقف من حماس بالسدحرج. ف م 
سكن سصريحاس الابير في بروكسا حوا حركة حماس غريبة  فقد سبقسها سصريحاس مماث ة في 

سرامي ية في . وقد ع ق يؤاف مردخاي  منسق نشاااس الحكومة اإل2017باريس في حزيران/ يونيو 
المنااق الف ساينية  ع ى سصريحاس الابير في بروكسا عبر حسابه ع ى سويسر  قامر: " ذا كان 

 هذا هو أيضا سعريف السعوديين لحماس  فنحن مسفقون معهم".
؛ بيانا 2018شباا/ فبراير  24ع ى الرغم من أن حركة المقاومة اإلسرمية "حماس"  أصدرس في

الابير أمام البرلمان األوروبي؛ السي وصف فيها الحركة با"المسارفة"   اسسنكرس فيه سصريحاس
ونددس بما أسمسه اسسمرار الابير في السحريع ع يها  باعسباره "سض ير ل رأي العام وسشويها لمقاومة 
شعبنا الف سايني المشروعة  والذي ل يعكس مزاج الشعل السعودي  ول يسوافق مت مواقف المم كة 

السعودية المع نة الداعمة ل قضية الف ساينية"  محذرل من أن "هذه السصريحاس من ش نها  العربية
سشايت العدو اإلسرامي ي ع ى السسمرار بارسكال مزيد من الارامم والنسهاكاس بحق شعبنا ورموزه 
وعناوين نضاله".  ل أن حركة حماس سدرك ابيعة سحولس الموقف السعودي وموقعها في "صفقة 

 لقرن".ا
خرصة القوا؛ أن سصريحاس الابير المسسالية حوا " رهابوية" حركة "حماس" سعكس سحولس الموقف 
السعودي من القضية الف ساينية وسرسيباس "صفقة القرن"  وهي صفقة سسااوز سصفية القضية 

دماج المسسعمرل السسياانية اإلسرامي ية في المناقة  عبر مداخا حرل "ا إلرهال"  الف ساينية  وان
وذلك من خرا  عادل  نساج سواري  األنظمة الما بعد كولونيالية الدكساسورية في المناقة  والسي 
أوشكس سردياسها الوانية المح ية ع ى األفوا  وسعما ع ى ساديد شرعنة نفسها دوليا من خرا 

مت المس لة الف ساينة  السماهي مت السياساس األمريكية واألوروبية "اإلرهابوية" المسع قة بالسعاما 
عبر س سيس سردية  ق يمية سن  ع ى الصداقة مت المسسعمرل السسياانية اإلسرامي ية  واخسرا  عدوال 
ق يمية اديدل سسمثا بسحديد المخاار األساسية بالدوا والكياناس االموسومة باإلرهابوية   مح ية وان
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  وفي مقدمسها الامهورية اإلسرمية اإليرانية واخسزالها بالحركاس والدوا الداعمة ل قضية الف ساينية
"الشيعية"  والحركاس اإلسرمية "السنية" المنبثقة عن اماعة اإلخوان المس مين  وفي ا يعسها حركة 

 المقاومة اإلسرمية "حماس".
 4/3/2018، "21موقع "عربي 

 
 عن كنائس القدس.. حذار من ترويج االنتصارات الوهمّية .11

 أليف صباغ
الموالون ل باريرك اليوناني  ثيوفي وس الثالل  ومعهم امهور مقدسي كبير  من اوامف احسفا 

مخس فة  با"انسصار" رؤساء الكنامس ع ى حكومة الحسرا وب ديسها  بعد أن أع ن رميس حكومة 
الحسرا  بنيامين نسنياهو  عن سشكيا لانة مهنية  برماسة الوزير سساحي هن بي  لسسوية قضية 

"األرنونا" السي سااللي بها ب دية الحسرا رؤساء الكنامس في القدس  وقد سب غ  وفق ضريبة 
م يون شاقا. ع ى أن يسم  وفق بيان الحكومة  ساميد اباية  600سصريحاس الب دية  أكثر من 

الديون حسى انسهاء مفاوضاس السسوية. و"بناًء ع ى ا ل رؤساء الكنامس" كما يقوا البيان  سسبحل 
نة السي عي نها رميس الحكومة في موضو  األراضي السي سبيعها الكنامس في القدس لاهاس ال ا

  سرامي ية. 
قام الااقم اإلعرمي المحسرف  والذي اسس ارسه الباريركية اليونانية  بسروي  الخبر ع ى أنه انسصار 

روا  عاد ل فسح كنيسة القيامة أمام لرؤساء الكنامس ع ى حكومة الحسرا وب دية القدس. وع يه  فقد قر 
الحااج األاانل. ها حقا هو انسصار ل كنامس؟ ولماذا قامس وساما اإلعرم الف ساينية بالذاس  
والعربية عامة  بسروي  هذا "النسصار"  أو نق ه  كما وصا  ليها من المكسل اإلعرمي المذكور  من 

ا بنيامين نسنياهو با"السدخا البن اء دون السحقق من ماهية القرار اإلسرامي ي؟ ولماذا يصف ال بيان سدخ 
 لرميس الحكومة"؟ 

يبدو أن العرل عامة  والف ساينيين خاصة  بحااة ألي انسصار ع ى حكومة الحسرا  حسى لو 
كان وهميًّا. ويخشى اإلعرميون منهم من سواه  محبوا  حسى لو كان كاشفا ل حقيقة  أو أن كثافة 

وم به ااقم الباريركية اليونانية واد صداه في وساما اإلعرم سريعا من العما اإلعرمي الذي يق
دون سحقق  في حين أن الارف المناهع ل باريركية س خر أو سكاسا في فضح المسرحية  خشيًة 

 من اسهامه بالدفا  عن الحسرا  أو سبني نظرية المؤامرل.
بالذاس  ع ى مثا هذه "النسصاراس" السي اعسدنا  نحن الف ساينيين  وأبناء الكنيسة األرثوذكسية 

سرعان ما سسكش ف حقيقسها الم ساوية  فسنعكس  حبااا واسسسرما  وهذا بالضبا ما يريده رؤساء 
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الكنامس ع ى اخسرفهم. يريدون "رعيًة" عربيًة ل سخالف ما يقوله الراعي  قايعا مايعا  يسسه ك ما 
هاا حين يشار  ليه  أو منافقين ومسسولين ع ى أبوال يقدم له شاكرا من دون اعسراع  مصفقا مبس

 الرهبان األاانل. 
ليس مصادفًة أن رؤساء الكنامس يرفضون أي سدخا ألبناء الكنامس العرل في أي مفاوضاس بينهم 
وبين حكومة الحسرا أو ب ديسها. وليس مصادفًة أن رؤساء الكنامس يرفضون سوكيا محامين أو 

كنيسة العرل ل دفا  عن أوقاف الكنامس في واه المحسا. وليس مصادفًة أنهم محاسبين من أبناء ال
يرفضون فسح أي م فاس مالية أو عقارية أمام مخسصين عرل  وبالذاس من أبناء الكنيسة نفسها  
ويرفضون دعما شعبيا ما عًا ع ى الحقامق   نما يريدون دعما غوغاميا يقوده منسفعون من فساس 

فسح م فاس أو معرفة حقيقة  ألن "السااوا ع ى شارل المعرفة" يشكا خرقا  الموامد  ل يا ل
 "ل سساسيكو"  وسببا "ل ارد من الانة"  وفق روايسهم قصة آدم وحواء. 

شهدنا مثا هذه المسرحياس و"النسصاراس" الوهمية الكثير في الماضي  وسرعان ما سبين أن النسام  
عندما "احسا" المسسوانون دير مار يوحنا  1990ة حص س عام الحقيقية م ساوية. مثا هذه المسرحي

باانل القيامة  فهل  الرهبان اليونان دفاعا عن الدير  وفي مقدمسهم سكرسير الباريركية آنذاك  
سيموثاوس  وأكثرهم سوراا في الصفقاس  فسوافد أبناء الاامفة  لى القدس سضامنا  وارسفعس أصواس 

ساعة. وحين هدأس العاصفة  سبي ن أن الباريرك اليوناني آنذاك   48لقيامة الخاباء  وأيغ قس كنيسة ا
ثيودوروس  كان قد وق ت ع ى صفقة  سرية  لس اير الدير بالحكر  أي فسرل اوي ة  لصالح شركة 
اسسياانية مسا ة في بنما  وهي شركة سابعة لامعية عايرس كوهانيم. أما المسرحية فكانس  اراًء 

دو الباريرك اليوناني ل رأي العام الواني  في ظا انسفاضة شعبية عارمة  وحراك ضروريا  حسى يب
أرثوذكسي مسفاعا ضد الا مة اليونانية  أنه ل يبيت ل مسسوانين  با يقاومهم.. وما أشبه اليوم 
باألمس؟ عشنا وشاهدنا مثا هذه المسرحية مسرحياس  كثيرل ادًّا  وهي ل سخفى ع ى من لم يفقد 

 بصيرسه. بصره و 
ع ينا أن نرحظ أيضا أن  غرق كنيسة القيامة لم ي س بسبل  عرن الرميس األميركي  دونالد 
سرامل  القدس عاصمة إلسراميا  ضاربا بكا الحقوق السيادية الف ساينية  والقانون الدولي  وما 

عرع الحاما   يسمى "السساسيكو" الذي يسمسك به رؤساء الكنامس  وخصوصا الباريركية اليونانية 
ولم ي س بسبل حرق كنامس في ابريا وأماكن أخر   أو بسبل ممارساس الحسرا القمعية سااه 
أبناء الشعل الف سايني عامة  ومنت أبناء الكنامس من الف ساينيين واألردنيين خصوصا  من 

ركة في الوصوا  لى القدس ألداء الصرل حسى في األعياد  ومنت  حسى أبناء القدس  من المشا
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اقوس ظهور النور لي ة الفصح في كنيسة القيامة  با ااء القرار  عندما وص س اليد اإلسرامي ية 
  لى ايوبهم وصناديقهم المنسفخة وهي  ل حق  صناديق الكنيسة  والكنيسة هي مامو  المؤمنين. 

 
 اإلعالم والحقيقة المغيبة 

الباريرك اليوناني  ثيوفي وس الثالل  منذ لقد ناحس الاواقم اإلعرمية  خصوصا السي سعما لد  
بداية الحم ة  في خدا  الرأي العام العربي  مدعية أن س ااس الحسرا سريد فرع الضرامل "ع ى 
الكنامس"  بمعنى "األماكن المقدسة" في المدينة  وهذا يعني انسهاكا ل سساسيكو المسفق ع يه منذ الحكم 

لحسرا في سروي  هذا الدعاء بالسكوس وعدم  صدار بياناس العثماني  وقد ساهم سوااؤ س ااس ا
سكذيل أو سوضيح ب ير ال  ة العبرية.  ضافة  لى ذلك  دأبس وساما اإلعرم العربية ع ى عدم 
السواصا مت ب دية الحسرا ألخذ موقفهم  فساهمس في الحم ة بقصد ومن دون قصد. وأي ام ة 

د أن س قى س ييدا وسروياا  وهذا هو الابيعي االما أن المحسا لم  عرمية ضد المحسا اإلسرامي ي ل ب
يعسرع ع ى ذلك أيضا. والحقيقة السي حاوا نشااء وانيون أرثوذكس سوضيحها منذ اليوم األوا 
أن ب دية الحسرا لم سا ل فرع ضريبة "األرنونا" ع ى الكنامس بمفهوم أماكن العبادل  با ع ى 

الدينية  وع ى العقاراس السي سعسبرها الب دية عقاراس  مسسخدمة بهدف  الكنامس بمفهوم المؤسساس
الربح  وفق سعريفاس قانون "األرنونا"  وليس بهدف خدمة الحااج وسامر المؤمنين. ولم يكن موقف 
النشااء األرثوذكس  كما صدر في بيان "حراك الحقيقة"  دفاعا عن المحسا اإلسرامي ي  با رافضا 

ورافضا كا صفقاس سسريل العقاراس الكنسية  لى اهاس صهيونية مسا ة في ازر  له من البداية 
الكاريبي أو أماكن أخر . وكان السوضيح يهدف  لى السحذير من كون  غرق أبوال الكنيسة ازءا 
من مسرحية يقوم بها رؤساء الكنامس  بالسوافق مت المحسا اإلسرامي ي  حسى يبدو هؤلء الرؤساء في 

  الوانية مدافعين عن الوان واألرع  ل مفر اين وساارا ل وقاف  ويبدو المناهضون أعين القو 
 ل باريرك اليوناني مسعاونين مت المحسا ومدافعين عنه. 

هنا ل بد من السوضيح أيضا أن الرأي القانوني الذي سعسمده الب دية لفرع الضريبة المذكورل 
صفحة  سشرل القانون  21  ويمسد ع ى 2017عام وابايسها  قد كيسول في شهر أغساس/آل من ال

اإلسرامي ي المسم ى "أمر ضريبة األرنونا" بكا بنوده  لكنه ل يشير  ولو بام ة واحدل   لى السفاقياس 
الدولية المعموا بها منذ الفسرل العثمانية. وسعيد هذه السفاقياس المصادقة ع ى السساسيكو الذي أقرسه 

ذاك. ولم سنقضه الس ااس السياسية الرحقة  بما في ذلك الس اة النسدابية الس ااس العثمانية آن
  مرورا بالس اة األردنية وس اة الحسرا اإلسرامي ي منذ 1934السي أوادس ضريبة األرنونا عام 

 .1967أو بعد العام  1948عام 
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 اإلدارة الفاسدة وتراكم الديون 

ة مهنية لسسوية قضية الضرامل المسرسبة ع ى الكنامس  في أعقال القرار اإلسرامي ي  سشكيا لان
باعسبارها مؤسساس  معسرفا بها "شخصياس قانونية"  وليس باعسبارها أماكن عبادل  كما يوضح بيان 
الب دية الرحق  وبالذاس ع ى عقاراس سابعة ل كنامس بهدف الربح  وليس بهدف  يواء الحااج أو 

لب دية  دخ س القضية مرح ة حساسة وخايرل سسسوال المسابعة سقديم الخدماس لهم  كما سد عي ا
والمرافقة  وعدم سرك رؤساء الكنامس يفاوضون المحسا من دون رقيل أو حسيل  ألن قضية 
األوقاف المقدسية والضرامل الما وبة من الكنامس ليسس قضية سخ  اامفة أو رميس اامفة  با 

الواود المسيحي في األرع المقدسة بشكا عام. وألن هي قضية وانية  ولها سداعياس كبيرل ع ى 
اإلاراء الذي يفسرع أن سقوم به الكنامس هو السواه  لى القضاء اإلسرامي ي أو الدولي  اعسمادا ع ى 
 الحقوق المنصو  ع يها في السفاقياس الدولية  وعدم القبوا ب انة حكومية يقيمها المحسا نفسه. 

هماا محامي الكنامس سراكم الديون الحاصا ع ى مد   سنواس  بسبل امت المحس ين من ناحية  وان
الذين عم وا واكسفوا با"ساميد  اراءاس الاباية"  بدًل من السواه  لى المحاكم إلل اء الما ل من 
أساسه  ما أد   لى سراكم الديون وال راماس  يؤكد أن اإلدارل الحالية ل كنامس فاش ة   ن لم نقا 

ا أن سسسمر في  دارل شؤون الكنامس. وهذا ما حذرنا منه منذ سنواس  من دون أن فاسدل  ل يمكنه
 يص ي  لينا أحد. وها يمكن ل فاسد أن يص ي لمن يشير  لى فساده؟ 

 
 انتصار وهمي له مخاطره؟ 

مارد قبوا رؤساء الكنامس بقرار رميس حكومة الحسرا ورميس ب دية القدس  قامة "لانة مهنية 
ممث ون من وزاراس المالية والداخ ية والخاراية والب دية  لوضت خرياة اريق لسسوية يشارك فيها 

قضية األرنونا ع ى األمرك الكنسية من غير دور العبادل  والسفاوع مت رؤساء الكنامس ع ى 
أساس ذلك"  هذا القبوا بحد ذاسه انسصار ل حكومة والب دية وليس لرؤساء الكنامس  ألنه  اراء 

اخ ي  لكيفية موااهة الكنامس من ناحية. ومن ناحية أخر   ألن ما اعسبرسه الكنامس "سابو" حكومي د
وحقا محميا بالسفاقياس الدولية  ومشمول في "السساسيكو"  أصبح موضوعا قابر ل سفاوع بين رؤساء 

" هو الوزير الكنامس وحكومة الحسرا.  ضافة  لى ذلك  ل بد من السذكير أن رميس ال انة "المهنية
سساحي هن بي  وهو نفسه الوزير الذي سرأس ال انة الوزارية السي فاوضس ثيوفي وس  وفرضس ع يه 

 . 2007شرواها في مقابا العسراف به نهاية العام 
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فوق هذا وذاك  ا ل رؤساء الكنامس  وموافقة رميس الحكومة  أن سبحل هذه ال انة مت رؤساء 
عة ل كنامس السي بيعس لاهاس  سرامي ية أو سسبا  في المسسقبا  أمر الكنامس قضية العقاراس الساب

يثير الق ق  لى حد كبير. وع يه  وال السحذير من احسماا بيت عقاراس اديدل مقابا سداد ديون 
سيسم السفاق ع ى دفعها  عندها سيخرج رؤساء الكنامس "منسصرين"  أيضا  ومد عين أنهم دفعوا أقا 

ه الب دية  لكنهم كانوا "مضارين"  لى بيت عقاراس سابعة ل كنيسة لسد الديون. ولو بكثير مما االبس ب
سواه رؤساء الكنامس  لى المحكمة بمرافقة محامين ومحاسبين مخ صين  ربما لن يدفعوا شيما أو أقا 

 بكثير مما س سي به المفاوضاس. 
  بدي ة لرسفاقياس الدولية  بين سسمثا النسياة األخار لهذه المفاوضاس في  يااد اسفاقياس اديدل

س ااس الحسرا اإلسرامي ي ورؤساء الكنامس  ويكون بذلك قد انسهى مفعوا "السساسيكو" المعروف 
ساريخيا في ما يخ  العرقة بين الكنامس والس اة السياسية الحاكمة. ول بد أن سشما هذه 

لكنامس بالسيادل اإلسرامي ية ع ى القدس السفاقياس الاديدل  أو سعني  اعسرافا رسميا من رؤساء ا
ت ع ى ادوا أعماا  المحس ة  بما في ذلك الكنامس. وع يه  أعسقد أن هذا الهدف كان قد ويضو
الحكومة اإلسرامي ية بعد  عرن سرامل  وهو أحد اإلاراءاس المسرسبة ع ى  عرنه لساسيد السيادل 

ة لسحقيقه  وقد س حقه  اراءاس مشابهة في ما اإلسرامي ية ع ى القدس المحس ة  وقد ااءس الفرص
 يخ  مؤسساس األمم المسحدل. 

ل شك أيضا أن أي اسفاقية اديدل سسكون لها سداعياسها ع ى األوقاف اإلسرمية في القدس المحس ة  
  في ما يخ  أمرك 48وع ى ماما العرقة بين الب دياس والماالس المح ية داخا منااق الا 

سعود ببعع الماا ع ى الكنامس  أو الاوامت المح ية  لسد سكاليف المحافظة ع ى الاوامف السي 
 األماكن المقدسة  أو سقديم بعع الخدماس ل اوامف المح ية. 

ا أبناء الكنامس  ومن  من الخا  سرك رؤساء الاوامف يفاوضون المحسا اإلسرامي ي  من دون سدخ 
لهذه المفاوضاس من سداعياس  ع ى الواود المسيحي  دون رقابة وانية مهنية مرافقة  لما قد يكون

عامة  وع ى المسسو  المح ي في كا مدينة وقرية. من الخا  أن سيسرك اإلدارل المادية في أيدي 
رااا الدين الفاسدين والفاش ين  أو أن سيسرك في أيدي محاسبين ومحامين أثبسس الساربة فش هم 

همالهم في الدفا  عن مقدراس الكنام س وحقوقها. اإلبقاء ع ى اإلداراس الحالية هو س كيد لسسمرار وان
الفساد  ونذير بعودل األزماس  لى ما هي ع يه ا ن في المسسقبا. ل ياوز ألبناء الكنيسة 
المخ صين أن يديروا ظهورهم لما يحدل  ول ياوز لهم أن يقب وا بدور القايت المايت لمن ل يسسحق 

نة المقدسة. ل ياوز السمال باسسمرار سيارل ث ة  من الرهبان األاانل ع ى الثقة والحفاظ ع ى األما
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فسادا  من دون رقيل أو حسيل من الكنيسة نفسها أو من  الكنامس المح ية  يعيثون فيها فسادا وان
 الهيماس الوانية الف ساينية واألردنية. أعيدوا األمانة  لى أصحابها  فهم أولى وأقدر ع ى  دارسها.

 5/3/2018، ي الجديد، لندنالعرب
 

 المناورة األميركية اإلسرائيلية: دالالت عسكرية ورسائل سياسية .11
 صالح النعامي
ع ى الرغم من أن مناوراس "اونيبر كوبرا"  السي يشارك فيها الايشان األميركي واإلسرامي ي  والسي 

ها هذا العام يحما دللس بدأس في  سراميا أمس األحد  سار  ل مرل الساسعة   ل  ن اابعها وحام
 كبيرل   لى اانل أن مسوغاس المشاركة األميركية فيها سناوي ع ى رساما سياسية واضحة.

فهذه المناوراس  السي سسسهدف اخسبار فاع ية السعاون بين منظوماس الدفا  الاوي لكا من ايش 
ضه ألضرار كبيرل اراء الحسرا والايش األميركي في س مين العمق اإلسرامي ي وسق ي  فر  سعر 

 ارق أعداد كبيرل من الصواري  من أنوا  مخس فة خرا الحرول المقب ة  هي األكبر في حامها 
. ويدلا حام المناورل الكبير  ناهيك عن سضمنها سدريباس 2001منذ انا قس "اونيبر كوبرا" في عام 

عة في انول ووسا وشماا ع ى اخسبار فاع ية منظوماس الدفا  الاوية في منااق كثيرل وواس
 سراميا  ع ى حام مخاوف سا أبيل من السبعاس الخايرل لندل  موااهة مت "حزل هللا" سنهاا فيها 

 ع ى ابهسها الداخ ية عشراس ا لف من الصواري  السي سيا قها "حزل هللا".
موااهة الهاماس وسسميز هذه المناورل هذا العام عما سبقها ب نها سشما نماين من السدريباس ع ى 

الصاروخية  أحدها يسمثا في اخسبار مد  فاع ية منظوماس الدفا  الاوي األميركية "باسريوس" في 
صاروخية سبق أن سعرع لمث ها العمق اإلسرامي ي  في حين أن النو   فع ي لهاماسالسصدي بشكا 

لها هذا العمق. الثاني يسع ق بسدريباس سهدف  لى محاكال هاماس صاروخية لم يسبق أن سعرع 
ضابا واندي أميركي  ينسمي معظمهم  لى منظوماس الدفا  الاوي في قيادل  2500وسيسدرل 

عنصر من أاقم الدفاعاس الاوية اإلسرامي ية  ع ى  2000الايش األميركي في أوروبا   لى اانل 
 محاولة سق ي  مسسو  المخاار الناامة عن سقوا الصواري  ع ى العمق اإلسرامي ي. 

ما يعزز من أهمية هذه المناوراس  حقيقة أن القيادسين السياسية والعسكرية في سا أبيل سنا قان من و 
افسراع مفاده ب ن  سراميا خرا الموااهة المقب ة يمكن أن سسعرع لهاماس صاروخية انارقًا من 

سي صدرس سورية وغزل  وليس من لبنان فقا. وي خذ اإلسرامي يون ع ى محما الاد السصريحاس ال
عن أوساا في "حزل هللا" وحركة "حماس"  والسي سسحدل عن اسصالس سار  لسدشين غرف 
عم ياس مشسركة  بحيل يسم سفعيا كا الابهاس في حاا نشبس موااهة ع ى  حداها. وما يشي 
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بحام الم زق اإلسرامي ي  وحالة انعدام اليقين في سا أبيل من  مكانية صد الهاماس الصاروخية 
عة  حقيقة أنها س سي في ظا سحذيراس يا قها انرالس وموظفون كبار في الصناعاس الاوية الواس

من أن الابهة الداخ ية اإلسرامي ية غير ااهزل لموااهة آلف الصواري  السي يمكن أن سسقا في يوم 
 ة.واحد  ول سيما انارقًا من الابهة الشمالية  والسي يمكن أن سصيل مرافق اسسراسياية حساس

 لى اانل ذلك  فمن اإلفصال عن مسوغاس المشاركة األميركية في المناوراس هذا العام يحما رسالة 
سياسية واضحة   ذ  ن األميركيين ل يشاركون فقا من أاا  ار  نظرامهم اإلسرامي يين ع ى 

من القول الخبراس السي اكسسبوها  با  نه حسل سع يماس  دارل الرميس األميركي  دونالد سرامل  ف
األميركية سشارك في هذه المناوراس هذا العام بهدف السسعداد لإلسهام بشكا فاعا في الاهد 
الحربي من خرا السصدي ل هاماس الصاروخية السي سسسعرع لها  سراميا في الموااهة المقب ة. 

وية ونقا موقت ما ة "الدفا  اإلسرامي ي"  الخميس الماضي  عن قامد منظوماس الدفا  الا
اإلسرامي ية  الانراا سسفيكا حيموفيسش  قوله  نه في حاا سعرضس  سراميا لهاوم فمن "القواس 
األميركية سسنسشر في اميت أرااء  سراميا  لى اانل أاقم الدفاعاس الاوية اإلسرامي ية  بهدف 

السسراسياي  س مين  سراميا من الصواري ". واعسبر حيموفيسش أن  اراء المناورل يعكس اابت السعاون
 العميق بين الايشين اإلسرامي ي واألميركي.

وسمثا مبادرل الاانل اإلسرامي ي سحديدًا لإلعرن عن أن الايش األميركي سيشارك بشكا فع ي في 
السصدي ل هاماس الصاروخية السي سسسعرع لها  سراميا انقربًا ع ى المنظور األمني اإلسرامي ي  

ه أن  سراميا ماالبة بالدفا  عن نفسها باهودها الذاسية فقا. ويسضح الذي ينا ق من افسراع مفاد
من سسبت بياناس سرل الاو اإلسرامي ي  ومن س اية وساما اإلعرم اإلسرامي ية المقسضبة ل سدريباس  
أن الرقابة العسكرية سفرع سعسيمًا ع ى المنااق واألماكن السي يسم فيها نصل باارياس الدفا  

قرل منها خرا المناوراس  وذلك لعدم منح "العدو" مع وماس حوا اابت المنااق الاوي أو بال
واألهداف السي سخشى سا أبيل أن سسم  صابسها خرا الهاماس الصاروخية. يذكر أن صحيفة 
"معاريف" نق س أخيرًا عن ثرثة من كبار موظفي الصناعاس العسكرية اإلسرامي ية السابقين قولهم  ن 

بة بمخرء نصف م يون مسسوان ع ى األقا من مناقة حيفا ومحياها  خشية أن  سراميا ماال
يسعرضوا لمخاار كبيرل اراء سقوا صواري  "حزل هللا" ع ى مامعاس األمونيا ومحااس السكرير 

 ومصانت البسروكيماوياس في خ ي  حيفا.
 5/3/2018، العربي الجديد، لندن
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