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 على مشروع قانون فرض عقوبة اإلعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات دقاصيالكنيست  .1

دق الكنيس    س ائس    راقيلي ف    ي ق    راشر تمقيدي    ض عل    ا مش    رو  ق    انون ف    ر  ع وب    ض ائع    دام عل    ا اص    
 عارضوه. 49عضوا م ابل  52فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عملياس ضد االحتالل، وقد أيد هذا المشرو  

ائس   راقيلي أفير   دور  دفا ال   ذد قدم   إ ح   ل  يس   راقيل بيتن   ا برقاس   ض ولي   ر ال   - وي   نش مش   رو  ال    انون
ائسراقيلي منح  دفا علا أنإ في حال أدين منفذ عمليض بال تل فإنإ سيصبح بإمكان ولير ال -ليبرمان
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المحكمض العس كريض ص الحياس لف ر  حك م ائع دام بح  إ، وأال يك ون ذل   مش روطا بإجم ا  ال ض ار، 
نما بأغلبيض عاديض.كما ينش قانو   ن الحكم العسكرد الحالي وا 

وف ي خطاب  إ أم  ام القيق  ض العام  ض للكنيس  س دع  ا رق  يس الحكوم  ض بني  امين نتني  اهو أعض  اش الكنيس  س يل  ا 
التصويس لصالح مشرو  ال انون، وقال ين "م ن ي ذبح ارخ رين يج   أن ي ت ل"، وأض ال أن المجل س 

 أخرى في الفترر ال ادمض. الولارد المصرر قد يبحث مشرو  ال انون مرر
 يشار يلا أن ال انون سيحال للتصويس عليإ بال راشاس األولا والثانيض والثالثض كي يصبح نافذا.

وت  نش ال   وانين المدني  ض ائس  راقيليض عل  ا ع وب  ض ائع  دام ف  ي ج  راقم الخيان  ض والج  راقم ض  د ائنس  انيض، 
 خصوصا المتعل ض بالناليض.

 3/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أبو ردينة: القدس ومقدساتها ليست للبيع ال بالذهب وال بالفضة .2
قال الناطق الرسمي باسم الرقاسض الفلسطينيض نبيل أبو ردينض، ين مدينض ال دس وم دساتقا : رام هللا

 ليسس للبيع ال بالذه  وال بالفضض.
ا بأنقا ستتخذ قرارا بوقل يض التي أعلنس فيقمريكجاش ذل  ردًا علا تصريحاس الوالياس المتحدر األ

تمويل برامج دعم وكالض األمم المتحدر لروث وتشريل الالجقين الفلسطينيين "األونروا"، حال عدم 
 عودر فلسطين يلا المفاوضاس مع يسراقيل.

وقال أبو ردينض ين السالم الح ي ي والمفاوضاس ي ومان علا أساس الشرعيض العربيض والدوليض، وصواًل 
 لدولض الفلسطينيض المست لض وعاصمتقا ال دس الشرقيض.يلا يقامض ا

يض، حريصض علا مصالحقا مريكوأكد الناطق الرسمي باسم الرقاسض، أنإ يذا كانس الوالياس المتحدر األ
في الشرق األوسط، فعليقا أن تلتلم بمبادئ ومرجعياس مجلس األمن والجمعيض العامض لألمم المتحدر، 

ال فإن الوالياس المتح  در تدفع المنط ض يلا القاويض.وا 
 3/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "يةأمريكانهيار السلطة ليس مصلحة إسرائيلية وال : مسؤول فلسطيني بارز .3

ي دونالد ترام  مريكرّدس السلطض الفلسطينيض ب ور علا تقديد الرقيس األ: محمد يونس -رام هللا 
اليض عنقا ين لم تعد يلا المفاوضاس مع يسراقيل، وأعلنس أنقا لن تخضع ل  ب طع المساعداس الم

لكّن مسؤواًل فلسطينيًا بارلًا استبعد وقل «. ال دس وم ّدساتقا ليسس للبيع»، معتبرر أن «االبتلالاس»
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، وموضحًا أن هذه «يضأمريكانقيار السلطض ليس مصلحض يسراقيليض وال »المساعداس، معتبرًا أن 
 .عداس تنفق علا حفظ األمن والخدماس، وُتعفي االحتالل ائسراقيلي من مسؤولياتإالمسا

وكان ترام  غّرد ضد السلطض الفلسطينيض فجر أمس، مقددًا بوقل المساعداس الم دمض يلا 
 الفلسطينيين.

ون ملي 400يض المتعاقبض قدرها مريكوكانس السلطض الفلسطينيض تتل ا مساعدر سنويض من ائداراس األ
دوالر، لكنقا ت ّلصس كثيرًا منذ وصول ترام  يلا الحكم، علمًا أن موالنض السلطض العام الماضي 

 مليونًا. 870باليين دوالر بعجل قدره  4,4بلرس 
، ين السلطض تل س «الحيار»وقال المستشار االقتصادد للرقيس الفلسطيني الدكتور محمد مصطفا ل  

مليون دوالر ف ط.  260قدرها  2017و 2016يض عامي مريكألمساعداس غير مباشرر من ائدارر ا
وأوضح أن هذه المساعداس كانس تذه  في ثالثض اتجاهاس: األول يلا الشركاس والمؤسساس 
ائسراقيليض التي توّرد خدماس الكقرباش والطاقض يلا السلطض، والثاني يلا المستشفياس وال طا  

 يض للتنميض مباشرر.مريكلبنا التحتيض التي تنفذها الوكالض األالصحي في ال دس، والثالث يلا مشاريع ا
يض سيليد نسبض العجل والمصاع  التي تواجققا السلطض، و مريكوأضال أن وقل المساعداس األ

لكنإ أشار «. سيترت  عليإ البحث عن مصادر بديلض، لكن بالتأكيد لن يؤدد يلا انقيار السلطض»
قضيض »ستترت  عليإ عواق  سياسيض، موضحًا أن « أونروا»ض عن يمريكيلا أن وقل المساعداس األ

الالجقين واحدر من ال ضايا الرقيسيض للحل النقاقي، والالجقون ينتظرون حاًل سياسيًا ل ضيتقم، وفي 
حال مالح تقم في الخدماس التي يتل ونقا، فإن ذل  سيف دهم األمل في أد حل سياسي وسُيعلل 

 «.التشّدد السياسي
يض وائسراقيليض علا السلطض، لن تصل يلا مريككثيٌر من المراقبين أن الضروط الماليض األويرى 

مرحلض دفعقا يلا االنقيار بسب  العواق  السياسيض واألمنيض والماليض المترتبض عن ذل ، مرجحين أن 
 انقيار السلطض ليس»ت تصر ائجراشاس علا الضروط الجلقيض. وقال مسؤول فلسطيني بارل ين 

السلطض تتولا الخدماس التي كان علا يسراقيل ال يام »، موضحًا أن «يضأمريكمصلحض يسراقيليض وال 
بقا، كما تتولا حفظ األمن. وفي حال انقيارها، فإن علا يسراقيل أن تتولا الخدماس بصفتقا دولض 

ل العالم السلطض الفلسطينيض تجمع مساعداس من الدول العربيض، ومن حو »وتابع أن «. االحتالل
لتمويل الخدماس، وفي حال انقيارها، فإن علا يسراقيل أن تواجإ هذه المشكلض بمفردها، وهو ما ال 

انقيار السلطض يعلل مساعي حل الدولض الواحدر، وهذا ما ال تريده »وقال ين «. يريده أد يسراقيلي
وّجإ ضرطًا ماليًا وسياسيًا أن ترام  يحاول أن ي« الحيار»وأكد مسؤولون ل  «. الحكوماس ائسراقيليض

علا السلطض من أجل العودر يلا المفاوضاس، وتاليًا قبول خطتإ للحل. لكنقم حّذروا من أن الخطض 
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التي أعدها فريق ترام  تمثل صورر لرؤيض رقيس الولراش ائسراقيلي بنيامين نتانياهو، وت وم علا منح 
 والالجقين والحدود. الفلسطينيين حاًل علا نصل مساحض الضفض دون ال دس

 4/1/2018، الحياة، لندن
 

 ميغاواط من الكهرباء إلى قطاع غزة 50السلطة توافق على إعادة  .4
"األيام": قال رقيس الولراش رامي الحمد هللا، ين مجلس الولراش قرر المواف ض علا يعادر  -رام هللا 

قطا  غلر(، علا أن تلتلم شركض ميراواط من خطوط الكقرباش المرذيض للمحافظاس الجنوبيض ) 50ال 
 توليع كقرباش محافظاس غلر بموجباس هذا ال رار".

وأشار الحمد هللا يلا أن هذا ال رار "جاش انطالقا من حرش ال يادر، وعلا رأسقا الرقيس محمود 
عباس علا وحدر الوطن، والعمل المتواصل للتخفيل من معانار المواطنين في المحافظاس الجنوبيض، 

 علا تعليماس سيادتإ". وبناش
وأضال رقيس الولراش، "نؤكد أننا لن نتوانا لحظض عن مواصلض تحمل مسؤولياتنا الوطنيض تجاه أهلنا 
في قطا  غلر، وبذل كل جقد ممكن لتعليل صمودهم، وتحسين مستوى حياتقم لمواجقض كافض 

الوقول صفا واحدا حتا التحدياس، وسنواصل مسيرر ينقاش االن سام وتح يق المصالحض الوطنيض، و 
قامض دولتنا المست لض وعاصمتقا ال دس الشرقيض".  تح يق تطلعاس شعبنا بالحريض واالست الل، وا 

وتابع، "معا وسويا للتصدد لكل محاوالس االحتالل ائسراقيلي، التي تستقدل وحدر شعبنا وح وقإ 
 الوطنيض العادلض التي تضمنقا الشرعيض الدوليض".

الشؤون المدنيض الولير حسين الشيخ، ينإ بناش علا تعليماس الرقيس محمود  وصرح رقيس هيقض
ميراواط، وذل  عما  50عباس، فإن القيقض توجقس بطل  رسمي يلا السلطاس ائسراقيليض ئعادر ال 

 كان معموال بإ ساب ا في قطا  غلر.
 4/1/2018، األيام، رام هللا

 
 بمشاركة عربية "جلسة لـ"التشريعي" تنديدا  بقرار "ترامب .5

شار  العشراس من النوا  في قطا  غلر، في جلسض، ع دها المجلس التشريعي الفلسطيني : غلر
)البرلمان(، اليوم األربعاش، تنديدًا ب رار الرقيس األمريكي دونالد ترام ، االعترال بال دس عاصمض 

 ائسراقيلي.لدولض االحتالل 
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مباشرر لنوا  برلمانيين عر ، أبرلهم نبيإ برد، رقيس  وخالل الجلسض، بّث المجلس، كلماس صوتيض
مجلس النوا  )البرلمان( اللبناني، والناق  الجلاقرد جار هللا البشير، األمين العام لرابطض برلمانيون 

 من أجل ال دس )تضم عشراس النوا  العر  والمسلمين(.
كلمتإ االفتتاحيض للجلسض:" ين وقال أحمد بحر، الناق  األول لرقيس البرلمان الفلسطيني، خالل 

الخطور األولا لمواجقض ال رار والتصّدد لإ تكمن في استعادر الوحدر الوطنيض، وتمتين الصل 
وطال  بحر، خالل كلمتإ، السلطض  الداخلي والمضي قدمًا لبناش استراتيجيض وطنيض موحدر".

كما دعا ال يادر  أجقلتقا األمنيض". الفلسطينيض بسح  "اعترافقا ب )يسراقيل( ووقل التنسيق األمني مع
 أعوام". 10الفلسطينيض ل "فتح أبوا  المجلس التشريعي في الضفض الرربيض، الُمعّطل منذ أكثر من 

وناشد بحر البرلماناس العربيض وائسالميض والدوليض "يطالق أوسع حملض في المحافل الدوليض لعلل 
 ونيًا".ائدارر األمريكيض و)يسراقيل( سياسيًا وقان

بدوره، قال نبيإ برد، رقيس مجلس النوا  )البرلمان( اللبناني، في كلمتإ الصوتيض:" أدعو اليوم خالل 
هذه الجلسض، الفصاقل الفلسطينيض يلا وقفض رجل واحد من أجل فلسطين، ألن الوحدر هي السالح 

نيض دون شروط مسب ض الفلسطي-وتابع برد:" يج  ينجال التفاهماس الفلسطينيض  األمضا من أجلقا".
 من أحد".

"ندعو من خالل  من جانبإ، قال جار هللا البشير، أمين عام رابطض برلمانيون من أجل ال دس:
وأشاد الناق  الجلاقرد، خالل كلمتإ  الرابطض، يلا تجنيد كل ال وى البرلمانيض، لمواجقض ال رار الظالم".

وبّين أن الرابطض  تي تصّدس لل رار األمريكي األخير.الصوتيض، بدور البرلماناس العربيض وائسالميض ال
 ستواصل "تفعيل الجقود لتح يق الحق ألهلإ الفلسطينيين".

 3/1/2018، فلسطين أون الين
 

 ثة لموظفي غزة األحد المقبلأبو عمرو: تقديم قاعدة بيانات محد   .6
اليوم األربعاش، أن اللجنض أعلن ناق  رقيس الولراش في حكومض الوفاق الوطني لياد أبو عمرو : غلر

ائداريض ال انونيض لبحث شؤون موظفي قطا  غلر ستجتمع األحد الم بل لت ديم قاعدر بياناس دقي ض 
 .14/6/2007كاملض ومحدثض لموظفي غلر الذين تم تعيينقم بعد 

ضاققا وقال أبو عمرو في تصريح صحفي: "اليوم ع دس اللجنض ائداريض ال انونيض اجتماعًا بكامل أع
 وتمس مراجعض ما قامس بإ اللجنض في االجتماعاس الساب ض، وهنا  نتاقج ييجابيض".
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وذكر أنإ ت رر أن تجتمع اللجنض يوم األحد الم بل، وت ديم قاعدر بياناس دقي ض كاملض ومحدثض لموظفي 
تعرا  وسيشار  في االجتما  مجموعض من الفنيين واس 14/6/2007قطا  غلر الذين تم تعيينقم بعد 

 الوظيفيض المتعل ض بنمو السكان. األحوالالقيكلياس للولراس وتحديد الشواغر الوظيفيض، 
وأشار أبو عمر يلا "معالجض موضو  موظفي ال طا  حس  األصول وحس  ما تم االتفاق عليإ 

 وتح يق ت دم ملموس في عمل اللجنض".
وفاق( شكرد بشارر، و)رقيس ديوان وتضم اللجنض في عضويتقا كل من: ")ولير الماليض بحكومض ال

الموظفين بالضفض( موسا أبو ليد، و)رقيس هيقض الت اعد( ماجد الحلو، و )رقيس ديوان الموظفين 
 برلر( محمد الرق ".

 12وُتظقر األسماش الُمعلن عنقا أن الحكومض "لم تت يد" بما جاش في اتفاق المصالحض الموقع في 
 نوفمبر الماضي. 21جرى تفصيلإ باجتماعاس ال اهرر في برعايض مصريض، وما  2017أكتوبر 

ائداريض ئيجاد حل لموضو  موظفي -ونش اتفاق أكتوبر "علا سرعض ينجال اللجنض ال انونيض
كحد أقصا؛ مع مشاركض خبراش ومتخصصين ومطلعين من  2018ال طا ، قبل األول من فبراير 

 قطا  غلر".
 3/1/2018، فلسطين أون الين

 
 تطالب بتفعيل القرارات العربية بشأن القدسسالسلطة  عريقات: .7

أكدس السلطض الفلسطينيض أنقا تعتلم مطالبض الدول العربيض ب طع عالقاتقا مع الدول التي ت رر 
االعترال بال دس المحتلض عاصمض ئسراقيل ون ل سفاراتقا يليقا، علا غرار ما فعلس واشنطن قبل 

 ترام ي دونالد مريكفي سياق تنديد فلسطيني بتقديد الرقيس األشقر من ارن. وجاش هذا التأكيد 
 بوقل مساعداس بالده للفلسطينيين، من أجل حملقم علا العودر يلا المفاوضاس مع يسراقيل.

في تصريحاس -ف د قال أمين سّر اللجنض التنفيذيض لمنظمض التحرير الفلسطينيض صاق  عري اس 
ض ستطال  الدول العربيض بتفعيل قراراس الجامعض العربيض ب طع ين السلط -للجليرر اليوم األربعاش

العالقض مع كل دولض تعترل بال دس عاصمض ئسراقيل، أو تن ل سفارتقا يليقا اقتداش بالرقيس 
 الذد أعلن قرار بالده بقذا الشأن في السادس من الشقر الماضي. ترام ي دونالد مريكاأل

ي ائسراقيلي لتصفيض ال ضيض الفلسطينيض، مريكمن المخطط األ جلشا ترام واعتبر عري اس تقديداس 
يض جديدر يمكن تسميتقا مرحلض ائمالشاس وفر  الحلول، أمريكوقال ين الفلسطينيين أمام مرحلض 

 ال دس عاصمض ئسراقيل وما تبعإ من قراراس يسراقيليض. ترام بدأس من يعالن 
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مليض السالم بعدما اختارس علل نفسقا، وأكد أن خيار وتابع أن واشنطن لن تكون وسيطا أو راعيا لع
الفلسطينيين هو الصمود وعدم م ايضض ح وققم. كما قال ينإ دون أن تكون ال دس عاصمض لفلسطين 

 فال معنا لفلسطين.
وكان نبيل شعث، مستشار الرقيس الفلسطيني للشؤون الخارجيض والعالقاس الدوليض، قال للجليرر ين 

يناير/كانون الثاني الجارد  15و 14لمنظمض التحرير الفلسطينيض سيبحث يومي  المجلس المركلد
يلراش اتفاقيض أوسلو وسح  االعترال بإسراقيل، وقد تمس دعور حركتي حماس والجقاد ائسالمي يلا 

 هذا االجتما .
( أن يض )يو أس ييدمريكوتفيد أرقام نشرس علا الموقع ائلكتروني لوكالض مساعداس التنميض األ

ماليين دوالر من  304مليون دوالر للفلسطينيين، تضال يلا  319الوالياس المتحدر دفعس 
المساعداس التي قدمتقا واشنطن يلا برامج األمم المتحدر في األراضي الفلسطينيض. في الم ابل، 

 يض تتعدى قيمتقا ثالثض ملياراس دوالر.أمريكتحصل يسراقيل سنويا علا مساعداس عسكريض 
 3/1/2018، زيرة نت، الدوحةالج

 
 المالكي يجدد مطالبة بريطانيا باالعتراف بدولة فلسطين لمواجهة قرارات االحتالل .8

است بل ريا  المالكي ولير الخارجيض الفلسطيني في م ر الولارر في «: ال دس العربي» –رام هللا 
المستجداس السياسيض مدينض رام هللا، ال نصل العام البريطاني فيل  هول، وأطلعإ علا آخر 

الحرا   يلاالعاصمض البريطانيض لندن في قادم األيام. وتطرق  يلاوالدبلوماسيض والليارر المرت بض لإ 
السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في محاولض لمواجقض قرار الرقيس األمريكي ترام  

س هذا االعترال الذد ، محذرا من تبعا«عاصمض ئسراقيل»بخصوش االعترال بمدينض ال دس 
 حالض من الفوضا وعدم االست رار في المنط ض والعالم. يلاسي ود في النقايض 

وطال  الحكومض البريطانيض مجددًا بضرورر االعترال بالدولض الفلسطينيض وعاصمتقا ال دس الشرقيض، 
مفادها أن  راقيليضائسمؤكدا أن االعترال البريطاني في الوقس الراهن بمثابض رسالض قويض للحكومض 

جميع ائجراشاس وال وانين التي يتم فرضقا علا األر  يجراشاس الغيض وباطلإ وال ُتّرير شيقا في 
أد اتفاق مست بلي ورسالض أيضا لرقيس ولراققا بنيامين نتنياهو الذد صرح أخيرًا في العاصمض 

نإ أن ال دس عاصمض لدولض يسراقيل، وأن االعترال ب»البلجيكيض بروكسل  الواقع يشكل جوهر السالم وا 
 «.بمثابض الدعامض األساسيض للسالم

 4/1/2018، ، لندنالقدس العربي
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 في السالم دون التراجع عن إعالنها بشأن القدس األحمد: لن نقبل بالواليات المتحدة شريكا   .9
د، ين الجان  قال عضو اللجنض المركليض لحركض "فتح"، مفو  العالقاس الوطنيض علام األحم: رام هللا

نإ لن ي بل تحس أد ظرل أن يضمريكاألالفلسطيني يخو  معركض سياسيض مفتوحض مع ائدارر  ، وا 
 تكون الوالياس المتحدر شريكا في عمليض سالم، قبل أن تتراجع عن يعالنقا بشأن ال دس.

يض، أن مريكاأليا من جامعض برين ستون أمريكوأضال األحمد خالل ل اقإ اليوم األربعاش، وفدا طالبيا 
هدد اليوم ب طع أموال المساعداس عن السلطض الوطنيض الفلسطينيض، ونحن ن ول لإ ين "كل  ترام 

ي خرج عن ال راراس الدوليض التي تعترل مريكوتابع: "ين الرقيس األ أموال الدنيا لن تجعلنا نرضخ".
 بحل الدولتين، عبر اعالنإ ال دس عاصمض ئسراقيل".

الفلسطينيض لن تساوم في قضيض ال دس، كما لن تتخلا عن رعايض أسر الشقداش  وأكد أن ال يادر
 والجرحا، ولن ت بل الوصايض من أحد علا قرارها.

وقدم األحمد شرحا حول المصالحض الوطنيض، مؤكدا أن حركض "فتح"، والرقيس محمود عباس 
 فاق الوطني.تمكين حكومض الو  أماممصممون علا ينجالها، رغم العراقيل التي ت ل 

وأوضح أن "المصالحض تسير خطور بخطور، وعندما ننتقي من تمكين الحكومض في قطا  غلر سنبدأ 
 بالملفاس األخرى، ولن ننت ل يلا الخطور الثانيض طالما لم ننتإ من الخطور التي سب تقا".

 3/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اإلسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا -ي مريكة نواجه العدوان األالزعنون: بالوحدة الوطني .11
قال رقيس المجلس الوطني سليم اللعنون "بالوحدر الوطنيض وتعليلها يمكننا مواجقض العدوان : عمان

ي ائسراقيلي الملدوج علا ح وق شعبنا الثابتض في عاصمض دولتإ ال دس، وعلا ح وقإ مريكاأل
والتاريخيض، والث افيض، والدينيض للمسلمين، والمسيحيين فيقا، وعلا محاوالس  ال انونيض، والسياسيض،

قامض الدولض المست لض علا كامل حدود الرابع  فر  حل من وش علينا، ال يلبي ح وقنا في العودر وا 
 يض.مريك، وعاصمتقا ال دس، كما تروج لإ الوالياس المتحدر األ1967من حليران عام 

من مجلض المجلس البرلمانيض التي صدرس عنإ، أن الوالياس  56تتاحيض العدد وأكد اللعنون في اف
يض خرجس علا قواعد ال انون الدولي كما تفعل يسراقيل داقما، وانتقكس بشكل فاضح مريكالمتحدر األ

قراراس الشرعيض الدوليض، عندما أعلن رقيسقا عدوانإ علا شعبنا، وح وقإ، وأتبعس ذل  باستخدام 
دولض  14تو في مجلس األمن الدولي، في محاولض من قبل جمقوريض مصر العربيض، وبتأييد مشين للفي

 ئبطال قرارها.
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وختم اللعنون افتتاحيض مجلض المجلس بال ول: يننا سنذه  الجتما  المجلس المركلد الفلسطيني 
نيض علا التخاذ ال راراس المناسبض، واعتماد رؤيض نضاليض مست بليض ضمن استراتيجيض عمل وط

عادر النظر في وظاقل  المستوياس كافض، وعلا رأسقا تنفيذ قراراس المجلس المركلد األخيرر، وا 
السلطض الوطنيض الفلسطينيض، ودراسض خياراس أخرى في م دمتقا تحويل مقام هذه السلطض يلا 

يتقا، وظاقل، ومقام دولض فلسطين، والعمل علا ت ويض مؤسساس منظمض التحرير الفلسطينيض لحما
 وتفعيل دورها، وتعليل مكانتقا بصفتقا الممثل الشرعي، والوحيد لشعبنا.

 3/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسرى إعدامقانون  إقرارقراقع: سنقاطع محاكم االحتالل وقضائه العسكري في حال  .11
ررين عيسا قراقع بم اطعض محاكم االحتالل هدد ولير شؤون األسرى والمح ":الحيار الجديدر" -رام هللا

علا يقرار ال انون العنصرد وغير الشرعي  ائسراقيليحكومض اليمين  يصرارفي حال  ائسراقيلي
انتفاضض وتمرد ضد الجقال ال ضاقي  يلاهذا سيؤدد  أنبإعدام المعت لين الفلسطينيين ، معتبرا قراقع 

 سكريض ائسراقيليض.وعدم التعاطي مع المحاكم الع ائسراقيلي
 ائنسانيوقال قراقع سلسلض ال وانين ائسراقيليض هي قوانين عنصريض وفاشيض وتنتق  ال انون الدولي 

وكرامض األسرى وتستقدل تجريم النضال الوطني الفلسطيني ونل  الشرعيض عن نضال األسرى 
 ومكانتقم ال انونيض كأسرى حريض وم اومين في سبيل حق ت رير المصير.

التصدد ومواجقض ال وانين ائسراقيليض المعاديض لح وق  يلاودعا قراقع كافض البرلماناس في العالم 
وللشرعيض الدوليض والتي تعمق االحتالل وال مع والبطش بحق شعبنا  ائنسانيض ائنسان وللعدالض

 الفلسطيني.
 3/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تنازالت يحصد ثمنها االحتالل نقدم ولن عن تحقيق أي إنجازأصبحت عاجزة  السلطةالعاروري:  .12

حذر ناق  رقيس المكت  السياسي لحركض حماس، صالح العارورد، من أن قرار حل  الليكود بضم 
 .ترام الضفض وال دس لدولض االحتالل ال ي ل خطورر عن قرار 

ينن  ا ل  م ول  ن نت ب  ل الخط  ور  وق  ال الع  ارورد خ  الل ل اق  إ م  ع قن  ار الجلي  رر، ض  من برن  امج ب  ال ح  دود،
 األمريكيض بإعالن ال دس عاصمض لدولض االحتالل، ال نحن وال شعبنا.

ونب إ أن ق  رار الليك  ود يطل ق عن  ان االس  تيطان ف  ي الض فض الرربي  ض وال   دس ب ال حس  ي  وال رقي   ، وه  و 
لحل ال ضيض يعني ال ضاش نقاقيا علا أد فرصض لما يسما بالمفاوضاس المستندر يلا ال انون الدولي 
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وثم  ن الع  ارورد ك  ل التحرك  اس المناهض  ض ل   رار ائدارر األمريكي  ض عل  ا المس  توى الع  المي  الفلس  طينيض.
 وائقليمي، مشيرًا أن كل م اومض بأد شكل من األشكال لقا أثرها ومفعولقا.

ج   راشاس عملي   ض م   ن اجتم   ا   وأض   ال: كن   ا نأم   ل أن تك   ون هن   ا  تحرك   اس أفض   ل، وس    ل أعل   ا، وا 
 ض العربيض ومنظمض التعاون ائسالمي.الجامع

وأش ار أن الس لطض الفلس طينيض دخل  س ف ي س ياق غي  ر طبيع ي غي ر معق  ود لحرك اس التح رر، أدى يل  ا 
 توقل االنتفاضض، ثم فشلس المفاوضاس.

وش  دد أن الم اوم  ض المس  لحض يج    أن تك  ون حاض  رر ف  ي مواجق  ض االح  تالل، وه  ذا االح  تالل ال ش  يش 
 ع سوى الم اومض التي تقدد وجوده.يؤذيإ ويدفعإ للتراج

وفي معر  حديثإ عن العالقض مع السلطض، بّين العارورد أنقا تتضمن يش كاال جوهري ا؛ ألن الس لطض 
 قامس علا أساس الدخول يلا فلسطين دون الوصول يلا حل لإلشكاالس وال ضايا الكبرى.

ض ق  ادرر عل  ا ال ي  ام بال  دور وأك  د أن الس  لطض أص  بحس ع  اجلر ع  ن تح ي  ق أد ينج  ال، ول  م تع  د الس  لط
وفيما يتعلق بالمصالحض، قال العارورد: ال يوجد انقيار للمصالحض، نح ن وص لنا يل ا  المطلو  منقا.

 مرحل   ض معين   ض، تباط   أس وتوقف   س المحادث   اس، لكنن   ا ل   م نتراج   ع لل   وراش ويمك   ن أن نس   تأنل الح   واراس.
و أن التلام    اس الس    لطض وأض   ال: نح    ن نش    خش بوض   وح الس    ب  ال    ذد تص   طدم المص    الحض ب    إ، ه   

وت  ابع: نح  ن غي  ر مس  تعدين لت   ديم تن  الالس يحص  د ثمنق  ا  واتفاقاتق  ا تف  ر  نب  ذ الم اوم  ض وس  الحقا.
االح    تالل، فح    ين يطل      من    ا تس    ليم س    الحنا أو ارتقان    إ ألط    رال ال ت    ؤمن بالم اوم    ض، فق    ذا يخ    دم 

 االحتالل، ونحن ال نستطيع المواف ض علا هذا الطل .
ن الص  را  م  ع االح  تالل مختل  ل كلي  ا ع  ن االص  طفافاس والمح  اور الت  ي تح  دث ف  ي وش  دد الع  ارورد أ

قليميض.  المنط ض بين دول عربيض وعربيض ودول عربيض وا 
ولفس أن موقل ييران من ال ضيض الفلسطينيض ثابس ومعرول، وهو موقل ذو س ل عاٍل ي ضي بعدم 

م  ض الفلس  طينيض، وعل  ا ه  ذه ال اع  در ُبني  س االعت  رال بش  رعيض الكي  ان، وه  ي مس  تعدر لت   ديم ال  دعم للم او 
وأردل: لم نبحث موضو  استعادر العالقض مع سوريض في دواقر الحركض، ولم تحدث  عالقتنا مع ييران.

 أد اتصاالس بخصوش الموضو  في سوريا نتيجض استمرار حالض الصرا  الداميض في سوريا.
: ف   ي ك   ل مرحل   ض يك   ون عن   د ائخ   ور وأك   د ح   رش الحرك   ض عل   ا عالق   ض قوي   ض ومس   ت رر بمص   ر، الفت   اً 

 المصريين استعداد لتطوير العالقض نحن نكون مستعدين.
وأفاد بحرش حماس علا عالقض ممتالر م ع ك ل دول الخل يج، وك ل دول المنط  ض، مض يفًا: ل م تص در 

 منا أد يساشر ألد دولض خليجيض، ولألسل االن سام الحاصل في الخليج، البع  أراد أن يستقدفنا.
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ال العارورد: في الخليج، رغما عنا وضعنا في جبقض ال نريد أن نكون فيقا، ونحن نريد أن وأض
 نكون علا عالقض طيبض مع كل دول المنط ض شعوبا وأنظمض.

 3/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تعيق تقدم المصالحةوفتح تضع عراقيل باالنقسام  أبو مرزوق: لسنا طرفا   .13
موسا أبو م رلوق، عض و المكت   السياس ي لحرك ض "حم اس"، ين حركت إ قال : نور أبو عيشض - غلر

لم تعد "طرفا باالن سام"، ولن تسمح بالعودر للوضع السابق الذد كان ساقدا في قطا  غلر، رغم تعثر 
جقود المصالحض الحاليض مع حركض فتح. وقال أبو مرلوق في حوار مع وكالض األناض ول:" ل ن نك ون، 

 االن سام السياسي، وسنستمر في دعم الوحدر الفلسطينيض". بعد ارن، طرفًا في 
وف   ي ح   ال فش   لس المص   الحض، ق   ال المس   ؤول الب   ارل ف   ي حم   اس:" س   ندرس ك   ل االحتم   االس الممكن   ض 
وائج  راشاس المناس  بض لق  ذه االحتم  االس، وس  ندرس الخي  اراس المتاح  ض م  ع الفص  اقل بم  ا يخ  دم الش  ع  

 يسس طرفا باالن سام، ولن تسمح بالعودر للمرحلض الساب ض". الفلسطيني". وقال أبو مرلوق:" حماس ل
كما أوضح أبو مرلوق، أن حركت إ تّل  س وع ودًا م ن حرك ض "ف تح"، تتعل ق بتحس ين الظ رول المعيش يض 
يج  اد حل  ول لمش  كلض الم  وظفين ال  ذين عين  تقم الحرك  ض  لس  كان قط  ا  غ  لر، كإع  ادر التي  ار الكقرب  اقي، وا 

ّر أب و م رلوق بوج ود عراقي ل، تعي ق ت  دم المص الحض الفلس طينيض، متقم ا خالل السنواس الماض يض. وي  
حرك  ض ف  تح، بوض  عقا. وق  ال:" م  ا ُيط  رح م  ن معوق  اس ئتم  ام المص  الحض وتح ي  ق الوح  در ه  ي ليس  س 

 بال ضايا الجوهريض، وما هي يال ذراقع تعكس يرادر سياسيض متشككض". 
وق ين حركت   إ اتف    س، ف   ي مباحث   اس ال    اهرر وفيم   ا يتعل   ق بألم   ض الم   وظفين ف   ي غ   لر، ق   ال أب   و م   رل 

األخيرر، مع حركض "فتح" علا يللام الحكومض الفلسطينيض ب "ترطيض روات  جمي ع الم وظفين، ب نفس قيم ض 
ص رل الروات    حالي  ًا؛ وذل    يل  ا ح  ين انتق  اش )اللجن  ض ائداري  ض ال انوني  ض لبح  ث ش  ؤون م  وظفي قط  ا  

 . غلر(، من البّس في ملفاس جميع الموظفين"
وح  ول عالق  ض حرك  ض حم  اس، بمص  ر، حالي  ا، ق  ال أب  و م  رلوق ينق  ا ال تنحص  ر ف  ي مل  ل "المص  الحض 

 الفلسطينيض"، موضحًا وجود ملفاس ثناقيض يجرد الن اش حولقا. 
أّك  د عل  ا جاهلي  ض الجان    المص  رد ف  ي لع    دور "الوس  اطض ف  ي أد ص  ف ض تب  ادل أس  رى جدي  در ب  ين و 

سراقيل"، مشيرًا يلا أن أ  د ت دم مرهون بالموقل "ائسراقيلي". حركتإ وا 
ع  ن ال  دور ال ط  رد ف  ي دف  ع عجل  ض المص  الحض، نف  ا أب  و م  رلوق األنب  اش الت  ي ت   ول ين قط  ر تعقّ  دس 

 بترطيض روات  موظفي غلر )الذين عّينتقم حماس خالل فترر حكمقا لل طا (، لمدر ثالثض شقور. 
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ق ا "تس لمس الجباي ض ف ي داخ ل ال ط ا  وعل ا ودعا السلطض الفلس طينيض يل ا دف ع تل   الروات  ، حي ث أن
مع   ابره الحدودي   ض، وم   ا تجني   إ ك   ال  لترطي   ض ف   اتورر روات     الم   وظفين والموالن   اس التش   ريليض لل   ولاراس 

 الخدماتيض". ورف  أبو مرلوق تسميض الموظفين الذين عّينتقم "حماس" برلر ب "موظفي حماس". 
بناقق   ا، أّك   د أب   و م   رلوق أن حركت   إ ال تتوج   إ لبن   اش وع   ن التحالف   اس ائقليمي   ض الت   ي ب   دأس "حم   اس" ب

عالق  اس م  ع أد دول  ض عل  ا حس  ا  عالق  اس م  ع دول أخ  رى، وال تتح  الل أو تتع  اون م  ع جق  ض ض  د 
 أخرى، لكّنإ لم يكشل عن طبيعض التحالفاس. 

 4/1/2018وكالة األناضول لألنباء، 
 

 للحركةخلية تحددها المشاورات الدا "المركزي"البردويل: مشاركة حماس في  .14
، أن «ال  دس العرب ي»أكد ال يادد في حركض حماس الدكتور ص الح البردوي ل ل   : أشرل القور -غلر 

 14للمش  اركض ف  ي جلس  اس المجل  س المرك  لد الم   رر ع   ده ف  ي « دع  ور مكتوب  ض»حركت  إ ل  م تتس  لم بع  د 
من عدمقا. وقال ين األمر يناير/ كانون الثاني الحالي في مدينض رام هللا، وأنقا لم ت رر بعد المشاركض 

نق   اش «ن اش   اس داخلي   ض»سيخض   ع ل      ، ودع   ا المجل   س ئلر   اش اتف   اق أوس   لو ووق   ل التنس   يق األمن   ي وا 
حصار غ لر، ف ي الوق س ال ذد أعل ن في إ رق يس المجل س ال وطني، أن الجلس ض س تحدد وظ اقل الس لطض 

ر، لل  رد عل  ا ال   راراس الفلس  طينيض، وتحوي  ل مقامق  ا لدول  ض فلس  طين، وت وي  ض مؤسس  اس منظم  ض التحري  
 األمريكيض وائسراقيليض األخيرر.

وما يذا كانس ست دم مضمونا معينا يساعد »وأكد أن حركض حماس ستدرس موضو  المشاركض وشكلقا 
 «.، ويساعد حركض فتح علا التخلش من أوهام عمليض التسويض«السلطض علا التفكير بطري ض جديدر

لس   ض ول   و بكلم   ض أو م   ن خ   الل من   دوبين ع   ن الحرك   ض س   تحدده وأش   ار يل   ا أن المش   اركض ف   ي تل     الج
 «.الشكل والمضمون تحدده المشاوراس داخل حركض حماس»مشاوراس الداخليض، مضيفا 

وق ال البردوي ل عض  و المكت   السياس  ي لحم اس ف ي غ  لر ين حركت إ معني  ض ب أن يك ون لق  ا ص وس م  ن 
ر وتب   دل م  ن نقجق   ا ال  ذد أثب   س يعط   ي نص  يحض للس   لطض وف  تح لتري  »داخ  ل المجل  س أو م   ن خارج  إ 

 ، وكان بذل  يشير يلا نقج مفاوضاس التسويض السلميض.«فشلإ
ال ي  ادد ف  ي حم  اس، ح  ول يمكاني  ض دع  م الحرك  ض لل ي  ادر الفلس  طينيض، ح  ال « ال   دس العرب  ي»وس  ألس 

لي ض اتخذس قراراس قويض في جلسض المجلس المركلد الم بلض، مثل التوجإ لألم م المتح در والجناي اس الدو 
نحن في حماس نرى أن الطريق األصو  أن نبدأ بأنفسنا »ئخراج االحتالل من دولض فلسطين، ف ال 

وأض ال «. وأن يبدأ المركلد في يلراش اتفاق أوسلو، ووقل التنسيق األمني ووقل الحصار علا غلر
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ل  ا أن ه  ذه ، الفت  ا ي«ه  ذه ق  راراس تراه  ا مقم  ض، يض  افض يل  ا تنفي  ذ ق  راراس المجل  س المرك  لد الس  ابق»
 «.األهم لمواجقض ال راراس الصقيونيض وائسراقيليض األخيرر»ال راراس حال اتخذس ستكون 

، «توق  ل وجم  ود»وف  ي س  ياق متص  ل ق  ال البردوي  ل ين مل  ل المص  الحض الداخلي  ض يش  قد حالي  ا عملي  ض  
وط طوي ل وأرجع السب  في ذل  يل ا الس لطض الفلس طينيض، الفت ا يل ا أن الفت رر الس اب ض ش قدس قط ع ش 

الفلسطيني والراعي المصرد شقد عليقا.  ين الشار ، قال «تنالالس»في الملل، بعد أن قدمس حركتإ 
نحن لم ن طع الطريق والحبال، ونأمل أن تك ون ائج راشاس الص قيونيض واألمريكي ض األخي رر، »وأضال 

ر أن يع د في العاصمض وأشار يلا أنإ وفق اتفاقاس ساب ض، ت ر «. رافعض للمصالحض وليسس سيفا عليقا
المص  ريض ف  ي األول م  ن فبراي  ر/ ش  باط الم ب  ل، اجتم  ا  تش  ار  في  إ ك  ل الفص  اقل الفلس  طينيض لبح  ث 
المل  ل. وعب  ر ع  ن أمل  إ ف  ي أن يج  رد ع   د ه  ذا الل   اش، موض  حا أن هن  ا  اتص  االس حالي  ا ب  ين ف  تح 

 .«بعيدر عن الدخول في العمق»وحماس، بشأن ملفاس المصالحض لكنإ قال ينقا 
 4/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 : لدينا تحفظات على "المركزي" والمصالحة تراوح مكانهاإسماعيل رضوان .15

قالس حرك ض حم اس ينق ا م ا لال س ت درس المش اركض ف ي اجتم ا  المجل س المرك لد، الم  رر : معا -غلر
حم   اس رض   وان ال ي   ادد ف   ي حرك   ض  يس   ماعيلوأك   د  انع    اده ف   ي الخ   امس عش   ر م   ن الش   قر الج   ارد.

لمراسلض "معا: "اذا كان هنا  مشاركض، ستكون من خالل مداخلض تؤكد علا الثواب س الوطني ض، وس ح  
، وترتي    البي  س الفلس  طيني ال  داخلي ودع   م األمن   ي، ووق  ل التنس  يق ائس  راقيلياالعت  رال ب  االحتالل 

لمؤق   س ال ي   ادد ا ائط   اره   و انع    اد  األص   لوش   دد رض   وان أن  ص   مود وثب   اس الش   ع  الفلس   طيني".
 .ائطارفلسطيني، مجددا دعور حركتإ النع اد هذا  يجما لمنظمض التحرير الفلسطينيض الذد هو محل 

مدين  ض رام هللا،  يل ا يش  اررف ي  ،وق ال رض وان ين انع   اد المجل س المرك  لد ي أتي تح  س ح را  االح  تالل
المطل   و  ع    د  وأض   ال أن الفلس   طينيض. األط   رمبين   ا ان المك   ان ال يكف   ل مش   اركض فاعل   ض م   ن كاف   ض 

 خارج فلسطين أو علا أر  قطا  غلر المحاصرر. ائطارال يادد المؤقس وانع اد هذا  ائطار
وفي موضو  المصالحض، أكد رضوان أنقا ما لالس تراوح مكانقا ألن ما قدمتإ حركض حم اس ل م ي اب ل 

ا ل  م ت   م بواجبق  ا بخط  واس مماثل  ض م  ن حرك  ض ف  تح أو الس  لطض الفلس  طينيض، متقم  ا حكوم  ض التواف  ق بأنق  
 األلم   اس: "م   ا لال   س وأض   ال ومقماتق   ا تج   اه قط   ا  غ   لر رغ   م المرون   ض العالي   ض الت   ي ق   دمتقا حركت   إ.

 .الصحيض واالجتماعيض والبيقيض مستمرر" األلماسوالحصار وقطع الروات  وقطع الكقرباش كل 
 3/1/2018وكالة معا اإلخبارية، 
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 از سياسي رخيصمب بقطع المساعدات ابتز احماس: تهديدات تر  .16
ب ط   ع المس   اعداس ع   ن األون   روا والس   لطض  ترام    اعتب   رس حرك   ض حم   اس تقدي   داس ال   رقيس األمريك   ي 

 الفلسطينيض حتا تعود للمفاوضاس مع االحتالل ابتلالا سياسيا رخيصا.
وق  ال الن   اطق باس  م الحرك   ض ف  ولد بره   وم ف  ي تص   ريح ص  حفي الي   وم األربع  اش، ين التقدي   داس تعك   س 

كي القمجي وغير األخالقي ف ي التعام ل م ع عدال ض ال ض يض الفلس طينيض وح  وق الش ع  السلو  األمري
وأك  د بره  وم أن ذل    يتطل    ملي  ًدا م  ن الوح  در وتص  لي  المواق  ل الفلس  طينيض ف  ي مواجق  ض  الفلس  طيني.

 هذه الضروط والسياساس وعدم االستجابض لقا.
داعمض للح وق الفلسطينيض والمناهضض للس لو  وطال  بمليد من المواقل العربيض وائسالميض والدوليض ال

 األمريكي وائسراقيلي.
 3/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 إلبقاء الجنود األسرى في دائرة المجهول تعملزالت  ما: وحدة الظل "القسام" .17

نش  رس كتاق    ال س  ام، الجن  اح العس  كرد لحرك  ض حم  اس ف  ي غ  لر، ي  وم األربع  اش، ص  ورا جدي  در : غ  لر
لإلش رال عل ا الجن ود ائس راقيليين ال ذين ي ع ون  أنش أتقاا للمرر األولا، لوحدر الظل الت ي تكشل عنق

 .2006عام ” جلعاد شاليط“في قبضتقا، والتي بدأ عملقا بعد أسر الجندد ائسراقيلي 
ين عمل وحدر الظل ال لال مستمرا، خصوصا وأن الكتاق  تمكنس من أسر عدد “وقال موقع ال سام: 

 ”.الحتالل وال يلالون في قبضتقامن جنود ا
وحدر الظل ال لالس تمارس مقمتقا األساسيض المنوطض بقا من قيادر الكتاق  وكما “وأضال الموقع أن 

ح  دث م  ع الجن  دد جلع  اد ش  اليط ل  ن ي  رى االح  تالل جن  وده األس  رى مقم  ا ح  اول بك  ل يمل   ، يال بع   د 
 ”.وده من غياه  المجقول يلا نور الدنياصف ض مشرفض للتبادل مع كتاق  ال سام، حينقا سيخرج جن

وف   ط س  ينتقي عم  ل الوح  در الت  ي أسس  س ف  ي األص  ل العتب  اراس عملياتي  ض ف  ي يط  ار مقم  ض “وتابع  س 
 ”.كسر قيود األسرى الفلسطينيين في سجون العدو، بعد تبييضقا من األسرى جميعاً 

 3/1/2018فلسطين أون الين، 
 

 فستبقى المشكلة قائمة حتى عودة الالجئين المساعدات واشنطن أبو مرزوق: لو قطعت .18
قال عضو المكت  السياس ي لحرك ض حم اس، موس ا أب و م رلوق، ي وم األربع اش، ين "الوالي اس : ال اهرر

المتحدر األمريكيض عملس علا تمييع قضيض الالجقين وحولتقا من قضيض سياس يض يل ا ينس انيض ث م تري د 
اص ل االجتم اعي ت ويتر: "أن أمريك ا وتق دد بك ل وقاح ض وأضال في ترري در عب ر موق ع التو  تصفيتقا".
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ب طع مساعداتقا عن األونروا والس لطض الفلس طينيض ل دفع عملي ض التس ويض المتعث رر، ون  ول لق م حت ا ل و 
 قطعتم المساعداس فستب ا المشكلض قاقمض يلا أن نستعيد األر  ويعود الالجقون يلا ديارهم".

 3/1/2018فلسطين أون الين، 
 

 أوضاع غزة تنذر باالنهيار واالنفجارو  : عقوبات السلطة أدت لتدهور خطير ومأساوي"عبيةالش" .19
قالس الجبق ض الش عبيض لتحري ر فلس طين ين األوض ا  الحياتي ض والمعيش يض ف ي قط ا  غ لر : الرأد –غلر 

ج راشاس أن ائ :األربع اشوأكدس الشعبيض ف ي بي ان تل  س "ال رأد" نس خض عن إ  تنذر باالنقيار واالنفجار.
الع ابي  ض الت  ي اتخ  ذتقا الس  لطض ض  د غ  لر، واالس  تمرار بق  ا رغ  م خط  واس المص  الحض أدس يل  ا ت  دهور 
خطير ومأساود لألحوال االقتص اديض والمعيش يض ف ي ظ ل ب  اش األلم اس عل ا حالق ا وتف اقم المش كالس 

 .ألهل ال طا  وذكرس أن ب اش األلماس باتس تقدد األمن والسلم المجتمعي الحياتيض بصورر متسارعض.
وأوضحس أن كل ذل  يجرد في ظل عدوان أمريكي همجي متواصل علا ح وقن ا الوطني ض ف ي يط ار 

 .المحاوالس القادفض لتصفيض ال ضيض الفلسطينيض
شاملض لل طا  بعي دًا ع ن التجاذب اس  وا عماروطالبس الشعبيض الحكومض الفلسطينيض ئطالق خطض يغاثض 

مواطن الفلسطيني وينعش ال طاعاس الخدماتيض، ويعالج أوضا  ال طا  والمناكفاس بما يعلل صمود ال
االقتص  اديض، ويع  لل ال   درر الش  راقيض للم  واطن وتطبي  ق ق  انون الض  مان االجتم  اعي ال  ذد ي  وفر الحي  ار 

 الكريمض للمواطنين.
 3/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تها التحتية في قطاع غزة وخارجهاستهداف قيادتها وبني" بالجهاداالحتالل يهدد " .21

اس تقدال قيادتق ا وبنيتق ا التحتي  ض »ه دد الج يش ائس راقيلي أم س، حرك ض الجق اد ائس المي ب  : الناص رر
يوم الجمع ض الماض ي « قذاقل ييرانيض الصنع»، بعدما حّملقا مسؤوليض يطالق «في قطا  غلر وخارجإ

شاؤول آرون، كما اتقمقا بإطالق قذاقل الش قر  باتجاه وقفض تضامنيض مع الجندد األسير في ال طا 
 الماضي.

ج  يش ف  ي بي  ان ب  أن تح ي ات  إ ف  ي ح  ادث يط  الق الص  واريخ األخي  رر، أفض  س يل  ا أن األس  لحض الوأف  اد  
تش   رين الث    اني )ن    وفمبر(  30لل     ذاقل الص   اروخيض الت    ي أطل تق   ا ف    ي « مش    ابقض تمام   اً »المس   تخدمض 

 موقع لإ شمال قطا  غلر. الماضي حركض الجقاد ائسالمي باتجاه
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بالفعل ت ل وراش الصواريخ، فإن ذل  يعني أن قيادر الحركض « الجقاد»وأشار البيان يلا أنإ يذا كانس 
مس   تعدر للمخ   اطرر ف   ي اس   تقدال قيادتق   ا وبنيتق   ا التحتي   ض ف   ي قط   ا  غ   لر وخارج   إ، كم   ا ي   دّل عل   ا 

 .في السيطرر علا هذا التنظيم« حماس»الصعوبض التي تواجققا 
 4/1/2018الحياة، لندن، 

 
 اعتقال خلية تعمل لصالح إيران من الخليل يعد  "الشاباك" ي .21

، ان  إ اعت   ل األربع  اش، ائس  راقيلي )الش  ابا ( الع  ام األم  ن": ادع  ا جق  ال ائلكتروني  ض"األي  ام  -ال   دس 
اني ض ف ي خلي ض فلس طينيض عمل س لص الح المخ ابراس ائير  ائس راقيليبمساعدر قواس من جيش االح تالل 

 الضفض العربيض.
وم   ن ب   ين المعت ل   ين الثالث   ض وه   م م   ن مدين   ض الخلي   ل جن   و  الض   فض الرربي   ض، وال   ذين ل   م يح   دد ت   اريخ 

عام  ا( تقم  ض  29محم  د محارم  ض ) يل  ااعت   القم، وجق  س التقم  ض، وف  ق وكال  ض ف  رانس ب  رس ائخباري  ض، 
 الداخلي "الشين بيس". األمن"التخابر لصالح تنظيم معاد أجنبي"، وفق بيان صادر عن جقال 

 ائيرانيضالعضو الرقيسي في تل  الخليض هو محمد محارمض الذد تم تجنيده للمخابراس  ينوقال البيان "
ليارت إ ل ريب إ بك ر محارم ض الموج ود ف ي  أثن اش، وذل   2015ع ام  أفري ياالت ا بقم في جنو   أنبعد 

 ".ائيرانيضجنو  افري يا ويعمل لصالح المخابراس 
" و"الت   "مر" لتش  كيل تنظ   يم أجنب  يم  ن "كي   ان  األم  والمحم   د محارم  ض ك   ذل  تقم  ض تل    ي  يل  اق  س ووج

وص  لوا م  ن طق  ران وت  م تكلي   ل  ائيراني  ضم  ن المخ   ابراس  أف  رادا" أنالبي  ان  وأض  ال مخ  الل لل   انون.
محم   د محارم   ض بع   در مق   ام منق   ا تجني   د انتح   ارد وتش   كيل خلي   ض لتنفي   ذ عملي   اس يط   الق ن   ار، وتجني   د 

طنين عر  يسراقيليين للعمل لصالح المخابراس ائيراني ض، م ن بي نقم ص حافيون نظ را ل  درتقم عل ا موا
المعت    ل الرقيس   ي تل    ا ثماني   ض آالل دوالر ل    اش  أنوأض   ال  داخ   ل اس   راقيل". أم   اكنالوص   ول يل   ا 

 أنشطتإ.
انقما  األمن عاما( وقال جقال 22عاما( وضياش سراحنض ) 22والمعت الن ارخران هما نور محارمض )

 جندا في مدينض الخليل، وفق "فرانس برس"
س  احض لتجني  د  أفري ي  اتس  تخدم جن  و   ائيراني  ضالمخ  ابراس  أنالتح ي  ق  أثن  اشوق  ال البي  ان ان  إ "اتض  ح 

 وتشريل العمالش في الضفض الرربيض للعمل ضد يسراقيل".
 3/1/2018األيام، رام هللا، 
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 ورئيس حزب العدالة والتنمية فيهالتركية ارئيس بلدية مالطية أبو زهري يلتقي  .22
س امي أب و له رد خ الل ليارت إ م دينتي قيص رد ومالطي ض الت ركيتين  ،شار  ال يادد ف ي حرك ض حم اس

وأكد أبو لهرد  .ترام في فعالياس شعبيض داعمض لمدينض لل دس ورافضض ل رار الرقيس األمريكي دونالد 
، وأهمي   ض ال   دور الترك   ي وائس   المي ترام    ورر ق   رار خ   الل الفعالي   اس الش   عبيض الت   ي ش   ار  فيق   ا خط   

الرسمي والشعبي لحمايض ال دس، وأن الشع  الفلسطيني لن يستس لم لق ذا ال  رار، داعي ا لالس تمرار ف ي 
 انتفاضض األمض ضد هذا ال رار.

س والت ا أبو لهرد رقيس بلديض مدينض مالطيض ورقيس حل  العدالض والتنميض فيق ا، كم ا ع  د ع در ل  اشا
م  ع ع  دد م  ن أس  اتذر الجامع  اس ورج  ال األعم  ال والجمعي  اس خ  الل جول  ض ف  ي ع  دد م  ن الم  دن التركي  ض 

 أبرلها يسطنبول وغالد عنتا  وديار بكر وبورصض واسكي شقير.
 3/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لقدسإلى احماس تستنكر قرار جواتيماال نقل سفارتها  .23

اتيم اال ن  ل س فارتقا يل ا مدين ض ال  دس المحتل ض، معتب رر يي اه قرار جمقوريض جو  ،استنكرس حركض حماس
 خطيقض كبرى بحق شعبنا وعدالض قضيتإ.

وقالس حركض حماس في تصريح صحفي، ين قرار جواتيماال يضال يلا خطيق ض تص ويتقا يل ا جان   
ولي ال راف  الوالياس المتحدر األمريكيض ولصالح االحتالل ائسراقيلي، مخالفض بذل  حال ض ائجم ا  ال د

 لل رار األمريكي باعتبار ال دس عاصمض الكيان الصقيوني.
 وقالس حماس ين هذه المواقل الالمسؤولض بمثابض اعتداش صارخ علا ح وق شعبنا التاريخيض الثابتض.

وطالب   س ال   دول العربي   ض وائس   الميض كاف   ض ومحب   ي ال ض   يض الفلس   طينيض وأح   رار الع   الم بالض   رط عل   ا 
 بك   ل الط   رق والوس   اقل المش   روعض م   ن أج   ل تص   وي  مواقفق   ا والتراج   ع ع   ن ه   ذا جمقوري   ض جواتيم   اال

 ائجراش الخطير.
 3/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش االحتالل "المجاهدين" .24

ط   ع في   ديو نش   رس كتاق     المجاه   دين الجن   اح العس   كرد لحرك   ض المجاه   دين، مس   اش الثالث   اش، م  :غ   لر
 "لعمليض رصد" ألحد ال ياداس في جيش االحتالل ائسراقيلي، علا حدود قطا  غلر.

وأظقر الفيديو الذد نشرتإ الكتاق  علا صفحتقا في موقع التواصل االجتماعي فيسبو ، اللواش يي ال 
 لمير قاقد المنط  ض الجنوبي ض ف ي ج يش االح تالل، وه و مح اط بجن ود وض باط عل ا الح دود م ع قط ا 
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غ لر، وه و يس  تطلع ه ذه الح  دود، وم ن ث  م نش رس الكتاق    بيانات إ يش  مل جيل إ، والوظ  اقل الت ي ت لّ  دها 
وأطل   س الكتاق    تقدي  داس بالفي  ديو قاقل  ض "ي  ا م  ن يس  ما بإي  ال لمي  ر، وي  دعا قاق  د  ومؤهالت  إ العلمي  ض.

اقترب  س م  ن  المنط   ض الجنوبي  ض بج  يش الع  دو الص  قيوني، س  تب ا ف  ي متن  اول الي  د م  ا دام  س ف  ي كيان   
 الحدود أو ابتعدس"، وأضافس " لن يطول األمد وأن وقس النلال اقتر ".

 3/1/2018، وكالة سما اإلخبارية
 

 المجلس اإلقليمي أشكول"" من قطاع غزة باتجاه هاونإطالق قذيفة  .25
س طس، مجددا، قذيفض هاون أطل س م ن قط ا  غ لر باتج اه "المجل س ائقليم ي أش كول" : هاشم حمدان

 لرابعض منذ ظقر يوم األربعاش.هي ا
يًض   ا، وانطل    س ص   افراس ائن   ذار ف   ي المنط    ض، بع   د أوكان   س ال ذيف   ض الثالث   ض ق   د س    طس مس   اش الي   وم 

ق   ذيفتين س   اب تين س    طتا، ظق   ر الي   وم، ف   ي المجل   س ائقليم   ي أش   كول أيض   ا، ولك   ن دون أن تنطل   ق 
 صافراس ائنذار.

، ولم ترد أي ض أنب اش ع ن وق و  يص اباس أو أض رار. كم ا وانفجرس ال ذيفض األولا قر  السياج الحدودد
 علم أن صافراس ائنذار لم تنطلق قبل س وط ال ذيفض.

وبحس  موقع صحيفض "يديعوس أحرونوس" فإن قواس الجيش التي عملس علا تمشيط المنط ض عثرس 
 علا مكان س وط ال ذيفض.

 3/1/2018، 48عرب 
 

 يمييوجه رسالة لعهد التممروان البرغوثي  .26
ل م »وقال ف ي رس التإ:  وجإ األسير ال يادد مروان البرغوثي، رسالض يلا الطفلض األسيرر عقد التميمي.

يكن ألمي م تصرًا علا الطفلض عقد التميمي، المعت ل ض ف ي س جون االح تالل ف  ط، ب ل عل ا ك ل أبن اش 
نموذج ًا م ن التض حيض  جيلقا، الذين يعتبرون الجيل األشجع واألعظم بين الفلسطينيين، ال ذين ي  دمون

ومواجق  ض المحت  ل، ل  م يس  ب قم يلي  إ أد جي  ل ف  ي ت  اريخ ش  عبنا. ألم  ي أن ه  ؤالش مك  انقم كب  اقي أطف  ال 
الع    الم ف    ي الم    دارس والجامع    اس، وخل    ل أجق    لر الكمبي    وتر وف    ي المالع      والس    احاس والمكتب    اس، 

والس   جون، في   ا حبيبت   ي عق   د والمس   ابح واألندي   ض وه   م يتمتع   ون بالحي   ار، ال أن ُي   لّج بق   م ف   ي اللن   الين 
س  نواس س  جني الت  ي قارب  س رب  ع ق  رن، وس  نواس يبع  ادد ومط  اردتي وع  ذابي الت  ي ق  دمتقا ب  إرادر ح  رر، 
يمان بحتمي ض النص ر، وي  ين ب أن ج يلكم األم ين الم ؤتمن عل ا قض يتنا وقدس نا، ق دمتقا م ن أج ل أن  وا 

ق  د... أع  د  وم  ن خالل    ك  ل ع» وأض  ال «.أؤّم  ن لك  م حي  ار تس  تح ونقا، وحت  ا أجن  بكم ه  ذا الع  ذا 
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أطف  ال فلس  طين، أن أواص  ل النض  ال م  ن أجلك  م... واجب  ي ومع  ي ك  ل المناض  لين واألح  رار أن نح   ق 
 «.لكم الحريض والكرامض

 4/1/2018، الخليج، الشارقة
 

 "نتنياهو: من يرتكب جرائم بحق اإلسرائيليين "ال يجب أن يعيش .27
رق  يس الحكوم  ض ائس راقيليض، بني  امين نتني  اهو،  ، أنب  الل ض اهر، ع ن 3/1/2018، 48عــرب ج اش ف  ي 

عبر في كلمض أل اه ا ف ي الكنيس س قبي ل التص ويس عل ا مش رو  ق انون ي ض ي بف ر  ع وب ض ائع دام 
علا فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عملي اس، مس اش األربع اش، ع ن تأيي ده لل  انون، معتب را أن إ "توج د أوض ا  

   ال يستح ون العيش. ويستح ون كامل الع وبض".متطرفض ألشخاش ينفذون جراقم رهيبض ولذل
وأضال نتنياهو "نحن نؤيد تريير ال انون ليتالشم مع هذه األوضا ، وخاص ض بم ا يتعل ق بال  درر عل ا 
اتخاذ قرار... باالستناد يلا رأد اثنين من بين ثالث ض قض ار" ف ي يش ارر يل ا أن أحكام ا كق ذه ستص در 

 وليس عن محاكم مدنيض.عن محاكم عسكريض لدولض االحتالل 
ورف    نتني  اهو ائجاب  ض عل  ا س  ؤال ح  ول م  ا يذا ك  ان مث  ل ه  ذا ال   انون سيس  رد عل  ا يره  ابيين يق  ود 

رقا علا خلفيض حلذين قتلوا الفتا محمد أبو خضير نفذوا جراقم قتل بحق فلسطينيين، مثل ائرهابيين ا
 قوميض هستيريض.

اهو قال، ين من يرتك  عملياس فداقيض بحق نتني أن ،3/1/2018، اليوم السابع، مصرونشرس 
"ال يج  أن يعيش"، وذل  تع يبا علا مواف ض الكنيسس علا مشرو  قانون بال راشر  ائسراقيليين

دعم وتسقيل العملياس الفداقيض ضد أهدال  فياألولا ي ضا بإعدام عناصر الم اومض ومن يتورطون 
 يسراقيليض. 

س   راقيليض، ق   ال "نتني   اهو" ع      انتق   اش التص   ويس، ين م   ن وبحس     ص   حيفض "ي   ديعوس أحرون   وس" ائ
يرتك  عملياس بحق ائس راقيليين ال يج   أن يع يش، متابع ا: "م ن ي ذبح ائس راقيليين يج   أن ي ذوق 

 اللنلانض". فيوبال أمره من خالل الشنق وليس المكوث 
 

 ليبرمان: "قانون اإلعدام" يعزز الردع اإلسرائيلي .28
ائس    راقيلي، أفير    دور ليبرم    ان، مص    ادقض الكنيس    س ب    ال راشر  دفا ر ولي    ر ال    اعتب    : مجي    د ال ض    ماني

التمقيديض علا مشرو  ال انون ال اضي بفر  ع وبض ائعدام عل ا فلس طينيين أدين وا بتنفي ذ عملي اس، 
ووص  فإ بأن  إ يعك  س "التلاًم  ا أخالقي  ا"  اعتب  ره "يوم  ا مقًم  ا لل  رد  ائس  راقيلي" و"الح  ر  عل  ا ائره  ا ".

وت   أتي "ت    ديراس" ليبرم   ان ه   ذه، مخالف   ض  م "ه   ؤالش المخ   ربين ال تل   ض للعدال   ض"، عل   ا ح   د تعبي   ره.بت    دي
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لت ديراس قدمقا جقال األمن العام ائسراقيلي )الشابا ( يلا الحكومض ائسراقيليض، واعتب ر فيق ا أن س ن  
ب  ادلتقم بأس  رى ه  ذا ال   انون، "س  يؤدد يل  ا موج  ض عملي  اس اختط  ال يق  ود ف  ي أنح  اش الع  الم م  ن أج  ل م

 محكومين بائعدام".
 3/1/2018، 48عرب 

 
 الشاباك: قانون إعدام فلسطينيين سيؤدي لموجة اختطاف يهود بالعالم .29

ال دس: حذر جقال األمن الداخلي ائسراقيلي )الشابا (، ي وم األربع اش، م ن أن يق رار مش رو  ال  انون 
ج   ض م   ن عملي   اس اختط   ال ليق   ود ح   ول ال   ذد يت   يح يع   دام فلس   طينيين بش   كل نق   اقي، س   يؤدد يل   ا مو 

 العالم.
يتوق ع ف ي ح ال يق رار مش رو  ” الش ابا “وبحس  الموقع ائلكتروني لصحيفض ه"رتس ائسراقيليض، فإن 

اختط  ال يق  ود ل  يس ف  ي بل  دان يس  الميض فحس   ، ب  ل ف  ي بل  دان “ق  انون حك  م ائع  دام نقاقي  ا، أن ي  تم 
 ، دون مليد من التفاصيل.”غربيض أيضا
، أب  دى رق  يس الش  ابا  ن  ادال األربع  اش بالكنيس  س ض التص  ويس عل  ا مش  رو  ال   انون ي  وموخ  الل جلس  

 أرجمان، اعتراضإ عليإ، وفق ه"رتس.
 4/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عداماإل قانون موقفك األخالقي والعملي كان يجب أن يعارضهرتسوج لـ"نتنياهو":  .31

م     ن كتل     ض "المعس     كر  جس     حاق هرتس     و ق     ال رق     يس المعارض     ض، عض     و الكنيس     س يت: ب     الل ض     اهر
نتني  اهو تع يب  ا عل  ا مواف   ض الكنيس  س عل  ا بني  امين  الص  قيوني"، مخاطب  ا رق  يس الحكوم  ض ائس  راقيليض

مش  رو  ق  انون ب   ال راشر األول  ا ي ض   ا بإع  دام فلس   طينيين أدين  وا بتنفي  ذ عملي   اس، ين  إ م   ا يحرك  إ ه   و 
برم  ان. ل   د خنع  س هن  ا، وتراجع  س ألن  إ حلب  ي ن  ابع م  ن ت  وتر  بس  ب  أفير  دور لي –"اعتب  ار سياس  ي 

يقدد  بتفكي  الحكومض. ولذل  فإن موقف  األخالقي والعملي وموقل لمالق  ك ان يج   أن يع ار  
 هذا ال انون".

 3/1/2018، 48عرب 
 

 "سياسة حزبية وصفر أمن %100"تشريع مستباح" وينطوي على " قانون اإلعدامليفني:  .31
يبي ليفن  ي، م  ن "المعس  كر الص  قيوني"، تع يب  ا عل  ا مواف   ض قال  س عض  و الكنيس  س تس  : ب  الل ض  اهر

ين ه ذا  ،الكنيسس علا مشرو  قانون بال راشر األول ا ي ض ا بإع دام فلس طينيين أدين وا بتنفي ذ عملي اس
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سياس ض حلبي  ض وص  فر أم  ن"، وأش ارس يل  ا أن  إ قب  ل س  نتين  %100"تش ريع مس  تباح" وأن ينط  ود عل  ا "
 مماثل.عضو كنيسس مشرو  قانون  94عار  

 3/1/2018، 48عرب 
 

 جيشالنتنياهو وأيزينكوت يهاجمان رافضي خدمة  .32
ه   اجم رق  يس حكوم  ض االح  تالل بني   امين نتني  اهو، وقاق  د ج  يش االح   تالل : بره  وم جرايس  ي - الناص  رر

غ    ادد أيلينك    وس عش    راس الش    بان والش    اباس ال    ذين ج    اهروا ف    ي األس    بو  الماض    ي برفض    قم خدم    ض 
ش ابا وش ابض م  ن  63. وك  ان ائللامي ضوش   اس تدعاققم للخدم  ض العس كريض االح تالل وجيش إ، وه م عل  ا 

، ق د بعث وا األس بو  الماض ي رس الض يل ا رق يس ائللامياليقود ائسراقيليين، في جيل التجنيد العسكرد 
حكومض االحتالل بنيامين نتنياهو، ووليرا الحر  والتعليم، يعلنون فيقا، رفض قم الخدم ض العس كريض ف ي 

 حتالل، لرفضقم االحتالل واالضطقاد والتنكيل بشع  بأكملإ..جيش اال
وق  ال نتني  اهو ف  ي جلس  ض حكومت  إ األس  بوعيض، "ينن  ي أعتب  ر ظ  اهرر ال  تملش م  ن التجني  د ف  ي ص  فول 
الج  يش ال  دفا  م  ن قب  ل أد جق  ض كان  س أم  را ف  ي ب  اله الخط  ورر م  ع أن ه  ذه الظ  اهرر ال تخ  ش س  وى 

 مجموعض هامشيض بسيطض".
ف    ي تص    ريحاس نش    رتقا ص    حيفض "ي    ديعوس أحرن    وس" أم    س، "ين رس    اقل الط    ال   وق    ال أيلينك    وس

آخر، تخلق مشكلض صعبض. وأري د ال  ول م ن جدي د، أن الج يش ل م  يلاالثانويين، التي تظقر من حين 
يخت ار أن يك  ون حاكم  ا عل  ا يق  ودا والس  امرر )الض  فض(. والج  يش يتل   ا التعليم  اس م  ن الحكوم  ض. وم  ن 

تفض  ل ويطب  ق ه  ذه ال   يم م  ن خ  الل خدمت  إ العس  كريض. ف  الرف  م  ن ه  ذا الن  و ، يتح  دث ع  ن ال   يم، فلي
 وهو رف  جماعي، هو تحد للمجتمع والجيش والحكومض".

 4/1/2018، الغد، عم ان
 

 يضعان شروطا  لتسليم جثامين الشهداء أردان وشاكيد .33
ردن وولي رر ال ض اش نشر ولير األمن الداخلي لدى االح تالل جلع اد أ: ترجمض فلسطين أون الين -غلر

أيليس شاكيد مسودَر قانون ئعادر صياغض آليض تسليم جثامين الش قداش الفلس طينيين يل ا ذويق م، وذل   
 ع   قانون محكمض االحتالل العليا الذد يحظر علا شرطتإ احتجال الجثامين.

ام  ر بع  دم ووف   ا للمس  ودر المطروح  ض م  ن قب  ل ال  وليرين، فإنق  ا س  تمكن ش  رطض االح  تالل م  ن يص  دار أو 
تس  ليم جث  امين الش  قداش يل  ا الجان    الفلس  طيني بذريع  ض ع  دم يعط  اققم الفرص  ض ئقام  ض أعم  ال م اوم  ض 

 وتحري  ضد دولض االحتالل.
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كما تشترط المسودر من ع تس ليم جث امين الش قداش الفلس طينيين يال ف ي ح ال تواف ق وض ع جن الر الش قيد 
مسودر شرطض االحتالل التحكم في ميع اد ومك ان مع الشروط التي تنش عليقا المسودر بحيث تمنح ال

 الجنالر وفي أد طريق ستسير خالل التشييع بائضافض يلا هويض المشيعين والمشاركين في الجناقل.
وتجب ر المس ودر ذود الش  قيد المحتج ل جثمان إ ب  دفع كف االس وض  ماناس مالي ض يل ا ح  ين انتق اش مراس  م 

 المسموح والممنو  استخدامقا خالل المسير.التشييع كما تحدد لقم األدواس والوساقل 
وأوضح الوليران خالل طرحقما للمسودر أن هدفقا األول هو المنع الت ام م ن ظق ور حرك اس الم اوم ض 
الفلسطينيض ذاتقا أو مؤيديقا ومناص ريقا ب التوالد م ع حماي ض المس توطنين م ن عملي اس فداقي ض محتمل ض 

 خالل التشييع أو بعد دفن الجثمان.
 3/1/2018ين أون الين، فلسط

 
 حكومة نتنياهو تبدأ تطبيق قانونها على المستوطنات .34

أييلس شاكيد، أمس، أنإ ابت داًش م ن األس بو   أعلنس وليرر ال ضاش ائسراقيليض: أسعد تلحمي –الناصرر 
الم بل س يتم تض مين أد اقت راح ق انون جدي د رأي ًا قانوني ًا يح دد كي ل يمك ن تطبي  إ عل ا المس توطناس 

في ج يش « قاقد المنط ض»ليحل محل ما هو متبع، بمنح  1967ي األراضي الفلسطينيض المحتلض عام ف
 االحتالل الصالحيض لتطبيق قانون معين في المستوطناس.

ويحظ  ر ال   انون ال  دولي يج  راش تريي  راس عل  ا ال   انون المحل  ي )ال   انون األردن  ي يطب   ق ف  ي األراض  ي 
ذل    العتب  اراس أمني  ض أو لتلبي  ض احتياج  اس خاص  ض للم  واطنين، عندق  ذ المحتل  ض(، يال يذا اقتض  ا األم  ر 

 يمكن قاقد المنط ض العسكريض يصدار أوامر تطبق ال وانين الجديدر في األر  المحتلض.
 4/1/2018الحياة، لندن، 

 
 وزير االقتصاد اإلسرائيلي يلغي زيارة رسمية لتركيا .35

س  راقيلي، ييل  ي ك  وهين، م  ؤخرا، لي  ارر لتركي  ا كان  س ألر  ا ولي  ر االقتص  اد والص  ناعض ائ: هاش  م حم  دان
م ررر للشقر ال ادم، وذل  علا خلفيض الحمل ض الت ي ش نقا ال رقيس الترك ي، رج   طي   يردوغ ان، ض د 

 ي، دونالد ترام ، اعترافإ بال دس كعاصمض ئسراقيل.مريكيسراقيل في أع ا  يعالن الرقيس األ
قتصاديا يتألل من كبار المسؤولين في ولارتإ لليارر تركيا وكان من المفتر  أن يترأس كوهين وفدا ا

 في الشقر ال ادم، يال أنإ قرر يلراش هذه الليارر في األيام األخيرر.
 3/1/2018، 48عرب 
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 1967الكامل إلى حدود واالنسحاب  وانين الخاصة بالضفةإلغاء الق : يجبزحالقة .36
المشتركض والناق  عن التجمع الوطني الديم راطي، د.  دعا رقيس الكتلض البرلمانيض لل اقمض: قاسم بكرد

يلا "يلراش كل ال وانين الخاص ض بالض فض الرربي ض واعتم اد م ا ي نش الكنيسس ائسراقيلي جمال لحال ض، 
ج اش ذل   ف ي بي ان  ، ب ال قي د أو ش رط".1967عليإ ال انون الدولي واالنسحا  الكامل يلا ح دود ع ام 

 ناق  لحال ض، يوم األربعاش.أصدره المكت  البرلماني لل
 3/1/2018، 48عرب 

 
 قرر بناء مئات الوحدات االستيطانية قرب سلفيتت "إسرائيل" .37

كش  ل ولي  ر ائس  كان ف  ي حكوم  ض االح  تالل ائس  راقيلي "ي  وأل غالن  س" ع  ن حلم  ض مش  اريع : س  لفيس
انيض بق  دل توس  عيض م  ن الم   رر أن تنف  ذ ف  ي مس  توطنض "ارقي  ل"، تش  تمل عل  ا مق  اس الوح  داس االس  تيط

لي  ادر أع  داد المس  توطنين فيق  ا، وتوس  يع مراف  ق الجامع  ض، واس  تحداث ح  داقق عام  ض جدي  در، بائض  افض 
وج  اش يعالن  إ ع     ليارت  إ  للتخط  يط لبن  اش اس  تاد رياض  ي جدي  د، وتط  وير وج  إ المس  توطنض، وغيره  ا.

مي     ض للمس     توطنض، الم ام     ض عل     ا أراض     ي محافظ     ض س     لفيس، ي     وم الثالث     اش، حي     ث تط     رق يل     ا األه
االس  تراتيجيض لمس  توطنض "ارقي  ل" بالنس  بض لدول  ض االح  تالل، باعتباره  ا جس  را وامت  دادا جررافي  ا ب  ين مرك  ل 

 البالد وغور األردن.
 3/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فارقة غير الشرعييناأل المهاجرينتطلق خطة لطرد  "إسرائيل" .38

أل ل مق اجر  40جع ل نح و  يل ابرن امج يس عا  يط الق األربع اش يس راقيل أعلنس :)أ ل  ( –ال دس 
 سجنقم لفترر لمنيض غير محددر. أوغير شرعي يختارون بين تر  الدولض العبريض طوعا  أفري ي

 يل  اورح    رق  يس ال  ولراش بني  امين نتني  اهو ف  ي بداي  ض اجتم  ا  حكومت  إ بب  دش تنفي  ذ الخط  ض الت  ي تق  دل 
فارق ض مقل  ض المق اجرون األ وأعط ي ”.بش كل غي ر ق انوني يس  راقيل يل االمق اجرين ال ذين دخل وا  يخ راج“

وبحس    أرق  ام  دخ  ول الس  جن. وأم  اطوع  ا  يس  راقيلمر  ادرر  أم  احت  ا نقاي  ض آذار/م  ارس الم ب  ل لي   رروا 
أل    ل ش    خش، غ    البيتقم م    ن  38، ف    ان ه    ذه الخط    ض تش    مل ائس    راقيليضص    ادرر ع    ن ولارر الداخلي    ض 

 3000يواف  ق عل  ا المر ادرر عل  ا ت ذكرر طي  ران ونح  و  والس  ودانيين. وسيحص ل ك  ل مق اجر ائريت ريين
 ينالمس ؤول ع ن تطبي ق البرن امج  أردانال داخلي جلع اد  األم نوف ي بي ان منفص ل، ق ال ولي ر   ي ورو.
 ”.من المقاجرين الذين دخلوا بطري ض غير شرعيض اراللعشراس  يبعادمصممض علا “ يسراقيل

 3/1/2018، رأي اليوم، لندن
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 قرر فتح تحقيق في استشهاد القعيد "أبو ثريا"ي يسرائيلالجيش اإل .39
ق   ال الج   يش ائس   راقيلي الي   وم الخم   يس، ين   إ ق   رر ف   تح تح ي   ق ف   ي : عب   د ال   رؤول أرن   اؤوط -ال   دس 

 استشقاد يبراهيم أبو ثريا، بالرصاش ائسراقيلي في قطا  غلر الشقر الماضي.
يض لفح  ش ظ  رول م ت  ل يب  راهيم أب  و وق  ال الج  يش ف  ي بي  ان الي  وم، "ت   رر ف  تح تح ي  ق للش  رطض العس  كر 

، ج  رس أعم ال ش ر  عنيف  ض وكبي رر ف ي الح  دود 2017ديس مبر / ك انون األول  15وأض ال "ف  ي  ثري ا".
م  ع قط  ا  غ  لر، ت  م االدع  اش ف  ي أع ابق  ا أن أب  و ثري  ا قت  ل خاللق  ا نتيج  ض يط  الق ن  ار م  ن قب  ل ج  يش 

ستش   قاد أب   و ثري   ا، ين   إ "وف   ق التح ي   ق وأع   اد البي   ان م   ا ك   ان الج   يش ائس   راقيلي قال   إ ي   وم ا، يس   راقيل"
المي داني اتض ح أن ق  واس الج يش الت  ي تعامل س م  ع أعم ال الش  ر  العنيف ض ل  م تطل ق الن  ار ص و  أب  و 

 ثريا".
 4/1/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 2017مع نهاية  "إسرائيل"مليون متدين يهودي متشدد في تقرير:  .41

معق     د يس      راقيلي ين أع      داد المت      دينين اليق      ود المتش      ددين  ق      ال: عب      د ال      رؤول أرن      اؤوط - ال      دس
 .2017)األرثوذكس( في يسراقيل تخطس للمرر األولا المليون في نقايض 

وقال معقد ديم راطيض يسراقيل، التابع لجامعض يسراقيل، في ت رير حصلس األناضول علا نسخض من إ، 
ث وذكس( يل ا أكث ر م ن ملي ون ش خش، وه م ارن "للمرر األولا ارتفع عدد ائسراقيليين المت دينين )األر 

، يتوق ع أن يص  ل قط ا  األرثوذكس  يين 2030وأض ال "بحل  ول  بالماق ض م  ن ع دد الس  كان". 12يش كلون 
، سيش   كل ه   ذا الع   دد ثل   ث يجم   الي س   كان 2065بالماق   ض م   ن مجم   و  الس   كان، وبحل   ول ع   ام  16يل   ا 

 بالماقض من سكانقا اليقود". 40يسراقيل و
 19و 0بالماق  ض تت  راوح أعم  ارهم ب  ين  58الس  كان األرثوذكس  يين ه  م أيض  ا م  ن الش  با ؛  وت  ابع "كم  ا أن

 بالماقض من ب يض السكان اليقود". 30عاما، م ارنض مع 
وأش   ار الت ري   ر أن   إ "ف   ي الس   نواس األخي   رر، ك   ان هن   ا  انخف   ا  ف   ي مع   دل الخص   وبض ب   ين النس   اش 

 اليوم". 6.9يلا  2003ام ذريض لكل امرأر متدينض في ع 7.5األرثوذكسياس، من 
 ويلفس الت رير يلا أن "تريراس كبيرر حدثس في المجتمع األرثوذكسي خالل السنواس األخيرر".

ولف س يل  ا أن "النم  و ف  ي ان  دماج المت  دينين ف  ي المجتم ع ائس  راقيلي الس  اقد، ولك  ن م  ع اس  تمرار العلل  ض 
 الث افيض".

أع  داد الط  ال  المت  دينين ف  ي نظ  ام التعل  يم الع  الي، وأش  ار ف  ي ه  ذا الص  دد يل  ا "اللي  ادر المس  تمرر ف  ي 
 وارتفا  عدد الذين يتل ون امتحاناس الثانويض العامض، واالتجاهاس ائيجابيض في مجال التوظيل".
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ولك   ن الت ري   ر يش   ير أيض   ا يل   ا "اس   تمرار وج   ود فج   واس ف   ي ال   دخل وف   ي ائق   راراس الض   ريبيض ب   ين 
 .ائسراقيليين المتدينين وعموم السكان"

، وه و 2016بالماق ض ف ي  45وقال في هذا الشأن "انخف  معدل الف ر بين ائس راقيليين المت دينين يل ا 
أدنا مستوى لإ منذ أكثر م ن ع  د م ن اللم ان، وي أتي ه ذا نتيج ض التج اه لي ادر االن دماج األرثوذكس ي 

 في سوق العمل، يلا جان  ليادر الدعم الحكومي".
من ال طا  األرثوذكس أقل بكثير من روات  اليقود ارخرين، يذ بله  ومع ذل  "متوسط رات  العاملين

 دوالر(". 3100شيكل ) 776آالل و 10دوالر( م ابل  1930شيكل ) 701آالل و 6
 15بالماقض ف ط من ائسراقيليين المت دينين الع املين، يش رلون مناص   يداري ض، م اب ل  6وتابع المعقد "

 ا".بالماقض بين السكان اليقود عموم
بالماق    ض م    ن خريج    ي نظ    ام التعل    يم األرثوذكس    ي ت    م تجني    دهم ف    ي الج    يش  34ولكن    إ لف    س يل    ا أن "

رج       ل م       ن  500آالل و3ائس       راقيلي أو انض       موا يل       ا يط       ار الخدم       ض المدني       ض المدني       ض )ح       والي 
 األرثوذكسيين(".

قم في الحيار هي ويرف  الكثير من المتدينين اليقود الخدمض في الجيش ائسراقيلي باعتبار أن وظيفت
 تعلم الدين.

بالماقض من ائسراقيليين المتدينين ي ضون يج الر ف ي يس راقيل، م ارن ض م ع  49واستندا يلا الت رير فإن "
بالماقض  16بالماقض من ب يض السكان اليقود، والفجواس أكبر فيما يتعلق بائجالاس في الخارج يذ أن  61

 بالماقض من ب يض السكان اليقود". 47ا الخارج، م ارنض مع من ائسراقيليين المتدينين يسافرون يل
 1/1/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 دير نظام قرية االحتالل في برصاص فتىاستشهاد  .14

عاما(،  17أعلنس ولارر الصحض، يوم األربعاش، عن استشقاد الطفل مصع  فراس التميمي ): رام هللا
 الل ائسراقيلي، في قريض دير نظام شمال غر  رام هللا.برصاش قواس االحت يصابتإبعد 

بجروح خطيرر جدا، وجرى ن لإ عبر جمعيض القالل األحمر يلا  أصي وكان الطفل مصع  التميمي 
 المستشفا، ليعلن الح ا عن استشقاده متأثرا بجروحإ.

 3/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 جنوب قطاع غزة دافا  أه يقصفاالحتالل  .14
نفذس طاقراس االحتالل الحربيض الليلض، غاراس مستقدفض باألساس أرا  خاليض، وأخرى لراعيض : غلر

 في محافظض رفح جنو  قطا  غلر.
ووفق مصادر محليض فإن ال صل استقدل أهدافا قر  مك  النفاياس برفح، وعلا م ربض من منط تي 

 يبله عن وقو  يصاباس.صوفا، والشوكض الحدوديتين، دون أن 
كما قصفس مدفعيض االحتالل منط ض أبو الحصين في رفح ب ذيفتين، ولم يبله عن وقو  يصاباس في 

 المكان.
وأكد شقود عيان أن شظايا ال ذاقل أصابس بع  المنالل، كما تسببس بإشعال النيران بأحد العراقش 

 فا  المدني من يخماد الحريق.علا م ربض من منلل أحد المواطنين، وقد تمكنس طواقم الد
 4/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 بحق الصحفيين خالل العام الماضي انتهاكا   740نقابة الصحفيين:  .14

قالس ن ابض الصحفيين الفلسطينيين ين عدد الجراقم واالنتقاكاس ائسراقيليض بحق الصحفيين : رام هللا
انتقاكا، تراوحس بين اعت ال، واستدعاش وا غالق  740ام المنصرم بله والمؤسساس الصحفيض للع

لمؤسساس يعالميض ومواقع علا صفحاس التواصل االجتماعي، كذل  اعتداش بالضر  واحتجال 
 للطواقم الصحفيض.

وأشارس الن ابض علا لسان ن يبقا ناصر أبو بكر، خالل مؤتمر صحفي ع د في رام هللا، يوم الثالثاش، 
صفحض علا مواقع التواصل  158، يلا أن 2017انتقاكاس االحتالل للعام  أبرل  خاللإ استعر 

دارر "فيسبو "، معظمقا يديرها صحفيون وناشطون،  االجتماعي تم يغالققا بالتواطؤ بين االحتالل وا 
 وذل  من أجل تريي  الح ي ض.

منقم ي ضون حكما بالسجن  5صحفيا ما لالوا معت لين في سجون االحتالل،  28وأوضح أبو بكر أن 
آخرين ال يلالون يعرضون علا محاكم االحتالل، علا خلفيض عملقم  5ائدارد، بائضافض يلا 

 ائعالمي، واصفا العام الماضي بأنإ عام أسود في تاريخ االحتالل ضد الحرياس الصحفيض.
في قطا  غلر،  90يض وانتقاكا في الضفض الررب 80وأشار يلا أن عدد االنتقاكاس الداخليض بلرس  

 داعيا يلا الكل عن مالح ض الصحفيين.
 3/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 الغربيةمواطنا  من الضفة  20االحتالل يعتقل  .11
( مواطنًا من محافظاس 20قّواس االحتالل ائسراقيلي اعت لس )قال نادد األسير يّن  ":وفا" - رام هللا

رربيض، فجر يوم األربعاش، ليرتفع بذل  عدد المعت لين منذ اندال  االحتجاجاس علا يعالن الّضفض ال
كانون األول/ ديسمبر المنصرم؛  6ال دس عاصمض ئسراقيل بتاريخ  ترام الّرقيس األمريكي دونالد 

 ( من الّنساش، وثالثض جرحا.15( طفاًل، و)190( مواطنًا، بينقم )740يلا نحو )
 3/1/2018هللا،  رام يدة،الجد الحياة

 
 وحدات القمع تقتحم قسما  في "هداريم" وتهدد البرغوثي بالعزل .14

من عناصر ال واس الخاصض التابعض ئدارر  200"األيام": قالس هيقض شؤون األسرى: ين نحو  -رام هللا 
ثالثض ، و في سجن "هداريم"، واستولوا علا الدفاتر الخاصض باألسرى 3سجون االحتالل اقتحموا قسم 

 آالل كتا  من مكتبض السجن، بحجض أنقا لم تصدر يذنا خاصا بالدراسض والتعليم.
وأوضحس القيقض في بيان، اليوم، أن يدارر السجون وخالل االقتحام الذد استمر من الساعض الثالثض 

 أسيرا وعللتقم في اللنالين، واعتدس عليقم ووجقس 20صباحا وحتا ساعاس ما بعد الظقر، قيدس 
 ائهاناس يليقم.

وأشارس يلا أن يدارر السجون هددس عضو اللجنض المركليض لحركض "فتح"، الناق  مروان البرغوثي 
، علا 2019بعللإ بشكل داقم، وكانس قد منعس لوجتإ من ليارتإ لمدر عامين، أد حتا مطلع عام 

 خلفيض قيادتإ ئضرا  الحريض والكرامض.
الناق  العربي السابق في الكنيسس ائسراقيليض باسل غطاس،  ولفتس يلا أن يدارر السجون ن لس

 المعت ل في ال سم نفسإ، يلا عيادر المستشفا بعد يصابتإ بائغماش، ثم أعادتإ يلا اللنالين.
في "هداريم"، يضم عددا من ال ياداس السياسيض والميدانيض والعسكريض، وي بع فيإ حاليا  3يذكر أن قسم 

من  10من "الجقاد ائسالمي"، يضافض يلا  15من حركض "حماس"، و 25فتح"، وأسيرا من حركض " 60
 . الجبقتين الشعبيض والديم راطيض

 3/1/2018هللا،  رام األيام،
 

 ناشطون في غزة يطلقون دعوات لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية .14
مود في "لاد  من خير بالد "، تحس هذا العنوان حاول نشطاش وسياسيون كسر الج حسن جبر:

الدعور لم اطعض البضاقع والمنتجاس ائسراقيليض من خالل خيمض أقيمس وسط مدينض غلر بدعور من 
 اتحاد لجان العمل النساقي التابع للجبقض الديم راطيض.
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في  ائسراقيليضولبا عشراس المواطنين في غلر دعور اتحاد لجان العمل النساقي لم اطعض البضاقع 
علا  ائقبالالتي يجلبقا  باألضرارجل تعريل الشبان أعلا خير بالد " من يطار حملض "ربي والد  

ضرورر ملحض بعد الجراقم التي  أصبحم اطعض منتجاس االحتالل  أنشراش منتجاس االحتالل مؤكدين 
 ي دونالد ترام  حول ال دس.مريكقرار الرقيس األ يثرترتكبقا قواس االحتالل يوميا 

 4/1/2018هللا،  رام األيام،
 

 إصابات برصاص االحتالل بعد اقتحام مخيم الدهيشة 10: وزارة الصحة .14
شبان علا األقل، يصابض أحدهم خطيرر، في مواجقاس اندلعس بين المواطنين  10أصي  : بيس لحم

 وجنود االحتالل ائسراقيلي ع   اقتحام مخيم الدهيشض جنو  بيس لحم جنو  الشفض الرربيض.
سطيني لإلعالم"، ين قواس خاصض اقتحمس المخيم بسيارر مدنيض "بينل" عند وقال مراسل "المركل الفل

الساعض السابعض صباحًا، وأنللس عشراس الجنود بين ألقتإ المخيم، قبل أن تلحق بقا دورياس 
 عامًا(. 23عسكريض، واعت لس الشا  معالي معالي )

د الشبان القتحام االحتالل وأضال مراسلنا أن مواجقاس عنيفض دارس في ألقض المخيم، بعد تصد
بالحجارر واللجاجاس الفارغض والحارقض، حيث أطل س قواس االحتالل تجاهقم الرصاش الحي 

 والمطاطي وعشراس قنابل الرال.
منقم بالرصاش الحي  7شبان أصيبوا في المواجقاس؛  10بدورها، قالس ولارر الصحض الفلسطينيض ين 

ا أصي  أحد الشبان برصاصض حي في ظقره، حيث وصفس في المناطق السفليض من الجسم، بينم
 حالتإ بالخطرر، وأدخل يلا غرفض العملياس.

شبان باألعيرر المطاطيض، ون ل جميع المصابون يلا مستشفا بيس جاال الحكومي  3فيما أصي  
 عبر سياراس خاصض، لعدم تمكن ائسعال من الوصول للمصابين.

 4/1/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 طفل فلسطيني يجتمع بوالده في معتقالت االحتالل .14
( عاما، ظقر مسرورا جدا وهو ي بل والده، الذد غيبإ االحتالل عن أسرتإ. حيث 15الطفل محمد )

 انتشرس عدر صور لإ وهو يحضن والده وي بلإ.
حمد طيلض فرق بينقما االحتالل ائسراقيلي، حين اعت ل األ  طإ، حيث ظل بعيدا عن معان ض نجلإ م

عامين، لكن االحتالل ذاتإ جمع بينقما، لكن في معت التإ، حين اعت ل محمد وحكم عليإ بالسجن 
 عاما. 11
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، علا حاجل مخيم 2016من كانون الثاني/ يناير عام  31يذكر أن األسير محمد تم اعت الإ منذ 
 شعفاط، بادعاش االحتالل تنفيذه عمليض طعن داخل ال دس المحتلض.

 3/1/2018 ،21عربي
 

 األقصى واعتقال طفلين بالقدسالمسجد طقوس زواج للمستوطنين ب .14
أقام مستوطنون يسراقيليون ط وس لواج داخل المسجد األقصا، في حين اعت لس قواس االحتالل 

ثالثض فلسطينيين من مدينض ال دس المحتلض، بينقم طفالن، واقتادتقم يلا ائسراقيلي فجر األربعاش 
 مراكل التوقيل والتح يق. وأكد والد أحد الطفلين تعرضإ للتنكيل.

وأفادس داقرر األوقال ائسالميض بأن مجموعض من المستوطنين نفذوا ط وس لواج خالل اقتحامقم 
ل  الط وس تمس بمباركض ومواف ض الشرطض ، مؤكدر أن تاألربعاشالمسجد األقصا قبل ظقر 

 ائسراقيليض.
من جقتض ثانيض ذكر محامي هيقض شؤون األسرى محمد محمود أن قواس االحتالل اعت لس اليوم ليدان 

 عاما(. 23عاما( وفارس عويساس ) 17عاما( وأيمن عويساس )14عويساس )
نللإ في بلدر جبل المكبر "بشكل وقال المصور الصحفي عطا عويساس ين قواس االحتالل اقتحمس م

 وحشي" الليلض الماضيض واعت لس ابنإ أدميرال )ليدان(.
ون لس مراسلض الجليرر نس أسيل جندد عن والد الطفل ليدان قولإ ين تل  ال واس وجقس األسلحض 
نحوه بمجرد اقتحام المنلل، وتوجقس يلا غرفض طفلإ وسحبتإ من سريره واعتدس عليإ بالضر  

موضحا أنإ طل  من ال ور يبرال أمر اعت ال ابنإ لكنقم تجاهلوا طلبإ وردوا عليإ "يذا لم  المبرح،
 يعجب  هذا الحال ت دم بشكوى".

وحس  الوالد فإن جنود االحتالل بدؤوا بترهي  الطفل وسحلإ علا األر  حتا وصلوا يلا المركبض 
ضع للتح يق في مركل تح يق العسكريض، مشيرا يلا أن سلطاس االحتالل أبلرتإ بأن ابنإ يخ

 المسكوبيض.
 3/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 دوالر مليار 16ب الحمد هللا بدفع الحكومات المتعاقبة لغزة خبير اقتصادي يكذ    .45

كّذ  الخبير االقتصادد نقاد نشوان رقيس حكومض الوفاق رامي الحمد هللا وتصريحإ بأن : غلر
مليار دوالر علا ال طا  منذ أحداث االن سام  16س" ما ي ار  الحكوماس المتعاقبض علا غلر "صرف

 .2007عام 
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وتساشل نشوان في ل اش متلفل مع فضاقيض األقصا الثالثاش: "كم هي موالنض الحكومض لتدفع هذا 
 الرقم؟".

وأوضح من واقع بياناس موالنض السلطض أن ما صرفتإ يعادل النصل ت ريبا، حيث بله ما دفعتإ 
 ف ط. دوالرمليار  8.5لمتعاقبض الحكوماس ا
الم ابل لم يتطرق الحمد هللا لما تدفع غلر للسلطض، كاشًفا أن الحكومض حّصلس  أنإ فيوبين نشوان 

 ، "أد أنقا مستفيدر من غلر".دوالر مليار 9.6من غلر 
 3/1/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 

 بشأن القدس الموحدة مخالف للشرعية الدولية لياإلسرائي: قانون الكنيست " المصريةالخارجية" .51

باسم ولارر الخارجيض ين "قانون ال دس  الرسميأكد المستشار أحمد أبو ليد المتحدث : أ.ش.أ
يعد مخالفًا لم رراس الشرعيض الدوليض  - ائسراقيليالموحدر"، والذى تم يقراره امس من قبل الكنيسس 

ا واقعض تحس االحتالل، ومن ثم عدم جوال ال يام بأيض أعمال الخاصض بوضعيض مدينض ال دس باعتباره
 المدينض. فيمن شأنقا تريير الوضع ال اقم 

 ردًا علا استفسار من وكالض أنباش الشرق األوسط حول موقل مصر من ال رار . -جاش ذل  
ويض العادلض وقال أبو ليد اليوم األربعاش ين "ال انون يمثل ع بض أمام مست بل عمليض السالم والتس
 التي النقاقيلل ضيض الفلسطينيض، وافتقاتًا علا وضعيض مدينض ال دس باعتبارها أحد قضايا الحل 

 سيتحدد مصيرها من خالل المفاوضاس بين األطرال المعنيض".
 3/1/2018، اليوم السابع، القاهرة

 
 "العمالة"إبراهيم بتهمة  الدينمطالبة بمحاكمة سعد  .52

الدكتور سعد الدين « ابن خلدون للدراساس ائنماقيض»سببس ليارر مدير مركل : ررحا  عليو  –ال اهرر 
في يسراقيل ئل اش محاضرر عن مصر، صدمًض في األوساط السياسيض « جامعض تل أبي »يبراهيم 

، «التطبيع مع الكيان الصقيوني»و « العمالض»و « الخيانض»والشعبيض، وموجض غض  واتقاماس ب  
ي دونالد ترام  ن ل مريكمجتمعاس العربيض وائسالميض لمواجقض قرار الرقيس األفي وقس تحشد ال

سفارر بالده يلا ال دس واالعترال بقا عاصمض ئسراقيل. واستدعس ردود الفعل الراضبض، تعلي ًا من 
بناش علا معاهدر »الرسمي بأنإ  ائلكترونيالسفارر ائسراقيليض في مصر، التي أفادس عبر موقعقا 
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جراش حوار مع ال سراقيل، فإن المصريين كافض مرح  بقم لليارر يسراقيل وا  سالم بين مصر وا 
 «.مجتمعقا

وحتا ارن،  1919منذ ثورر « الثوراس في مصر»في محاضرر عن  الثالثاشوشار  يبراهيم مساش 
 «.موشيإ دايان لدراساس الشرق األوسط وأفري يا»نظمقا مركل 

افر يلا يسبانيا ل ضاش عطلض أعياد الميالد مع عاقلتإ، ودافعس عن وأوضحس مساعدر يبراهيم أنإ س
وتداول نشطاش علا مواقع التواصل «. ربما ذه  لينت د انتقاكاتقا»ليارتإ يسراقيل، وقالس: 

خاقن... »االجتماعي م طع فيديو لطال  فلسطينيين قاطعوا يبراهيم خالل الندور، وهاجموه بعباراس: 
 قبل أن ينسحبوا منقا.« هذا تطبيع»و «.. رد بردش من الشع  المص»و « عميل

وفي الم ابل، تل س الساحض المصريض الليارر برض  شديد، وطال  الناق  البرلماني مصطفا بكرد 
المت"مر يظل مت"مرًا أبد الدهر... «: »تويتر»بمحاكمض األكاديمي البارل، وقال في تدوينض عبر 

 «.ى كل مشاعر الشع  العربيمطلو  محاكمض هذا الخاقن الذد تحد
وقدم المحامي سمير صبرد بالغًا يلا الناق  العام المصرد المستشار نبيل صادق ضد مدير مركل 

مع يسراقيل. وأفاد البالغ بأن يبراهيم توجإ يلا « الخيانض والتطبيع»يتقمإ فيإ ب  « ابن خلدون»
، ئل اش محاضرر «ساس الشرق األوسطمركل موشيإ دايان لدرا»من « مشبوهض»يسراقيل لتلبيض دعور 

كل من يحاضر داخل مؤسسض أكاديميض يسراقيليض يوافق »وأضال: «. ثوراس الربيع العربي»عن 
الذين يسيرون ضد الدولض المصريض وضد يرادر الشع  وثوراتإ، وهذه الليارر ضمن التطبيع المجاني 

 «.ئسراقيل
 4/1/2018، الحياة، لندن

 
 وسعا  في نصرة القدس خريد   ب: األزهر الالطي    .53

أكد الدكتور أحمد الطي  شيخ األلهر، أن األديان كلقا تدعو يلا السالم، وتعميق ": الخليج"-ال اهرر
روح المحبض والمودر بين الناس، مشددا علا أن األلهر ال يدخر وسعا في نصرر ال دس، والتصدد 

 لكل محاوالس االحتالل الصقيوني لتقويدها.
 4/1/2018الشارقة، ، الخليج

 
 على أراضي القدس واجب كل إنسان الحفاظ"فلسطين النيابية":  .54
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ال دس والم دساس تحظا بالرعايض  ينقال رقيس لجنض فلسطين النيابيض يحيا السعود : بترا–عمان 
ن الحكومض والشع  يلتفون حول ال يادر القاشميض ا  و  واالهتمام المباشر من المل  عبد اهللا الثاني،

 الفلسطينيين في قضيتقم. ئخواننااصرر من
جاش ذل  خالل ل اش اللجنض ناق  محافظ ال دس عبد اهللا صيام ووكيل ولارر شؤون ال دس الدكتور 

 عناد السرخي.
مسيحيا، وان  أوسواش أكان مسلما  ينسانوقال السعود ين الحفاظ علا أر  ال دس واج  علا كل 

 وحدر وقويض لتجني  ال دس كل المخاطر.م الفلسطينيض جبقض األردنيضالجبقض 
 4/1/2018، الرأي، عم ان

 
 : القدس هدفنا... ال الجليل"إذا وقعت الحرب الكبرى"هللا يلتقي كل الفصائل الفلسطينية...  نصر .55

مع العدو ائسراقيلي، عبر تجميع قوى محور الم اومض، انطلق. هذا ما « الحر  الكبرى»التحضير ل 
هللا، في م ابلتإ مع قنار الميادين أمس. ال يجلم  م لحل  هللا السيد حسن نصرأعلنإ األمين العا

هنا  شيش ُيحّضر للمنط ض. )الرقيس دونالد( ترام  حين يذه  »السّيد بأّن الحر  سُتشّن. ولكن، 
ما المواجقض  في اتجاه ضر  مسار التسويض والمفاوضاس في الصميم، يعني يما االستسالم وا 

 «.الكبرى
لن يستسلم. أصبح لدّد ي ين، ال يوجد فلسطيني يوّقع »هللا،  فإ نصرع  الفلسطيني، كما يعرّ  والش

علا تسويض ال دس ليسس فيقا عاصمض لفلسطين. ورغم كّل الحرا  في المنط ض، من دون توقيع 
لن تتردد في اغتنام أد فرصض لت ديم الدعم والسالح »والم اومض «. الفلسطيني ال تنتقي ال ضيض

يعالن ترام  ال دس عاصمض لكيان «. لم اومض في فلسطين، وهذا الدعم واج  وليس رد فعلل
، أّدى خالل األسبوعين الماضيين يلا ع د «يستفل مشاعر كّل األمض»االحتالل، الموضو  الذد 

 من أجل لّم الشمل وا عادر التواصل.»ل اشاس مع كّل فصاقل الم اومض 
: الجبقض الشعبيض لتحرير فلسطين، الجبقض الشعبيض لل يادر العامض، وقد الت يس حس  الترتي  اللمني

حركض فتح االنتفاضض، منظمض الصاع ض، حركض النضال الوطني الشعبي، حركض حماس، الجبقض 
الديم راطيض لتحرير فلسطين، الجقاد ائسالمي، وحركض فتح وفدها كان برقاسض عضو اللجنض المركليض 

 «.علام األحمد
استقدافًا لجوهر ال ضيض. ثّبتنا مبدأ التنسيق في مختلل الساحاس من أجل »عتبر أّن هنا  الجميع ا 

 أشكالدعم االنتفاضض داخل فلسطين، عبر الحضور المباشر، ومواكبتقا من الخارج عبر كّل 
يران تعتل بأنقا ت  وم المساندر المطلوبض، ين كان بالمواقل، أو الدعم ائعالمي والسياسي والمالي. وا 
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ال نتحدث عن قتال وحر ، ولكن انتفاضض »أوضح نصرهللا أّنإ «. بواجبقا عبر ت ديم الدعم المادد
وردًا علا سؤال عّما يذا كانس حركض «. شعبيض، يج  أن تنطلق وتتواصل، وعن تضامن عربي معقا

نطالق فتح مواف ض وقالس يّنقا أساسيض في ا»فتح مواف ض علا هذا التوجإ، أجا  نصرهللا بأّن 
فتح لم يكن م طوعًا »، كاشفًا عن أّن االتصال مع «االنتفاضض. وكّل الفصاقل ُتسّلم بدور حركض فتح

العالقض لم تن طع. ُيمكن ال ول يّن دفققا تراجع، وكنا مختلفين حول »حتا مع حركض حماس، «. يوماً 
لا مليد من تطويرها  «.بع  ال ضايا، ولكن اليوم األمور أحسن وا 

مشروعنا ليس الحر ، ولكن ترام  ونتنياهو قد يدفعان المنط ض »هللا أكثر من مّرر أّن  كّرر نصر
يذا «. يليقا، وقد تحصل كحر  علا غلر، أو لبنان، أو سوريا، القدل منقا ضر  محور الم اومض

سيكون هنا  ارالل ُيشاركون فيقا. السيد »حصلس الحر  الم بلض، وكانس مثاًل تستقدل لبنان، 
المل  الحوثي أعلن استعداده ليكون جلشًا منقا. وقد وصلس رساقل مباشرر من السيد الحوثي، عبد 

أنقم جاهلون يذا وقعس الحر  ألن ُنرسل قواس بعشراس ارالل من الم اتلين حتا لو لم تتوقل 
النوار التي ُتحضر وتعمل الحتمال الحر ، تتألل من فصاقل «. يض علينامريكالحر  السعوديض األ

الم اومض في ييران، العراق، سوريا، لبنان، واليمن. المسؤوليض التي ت ع علا هذا المحور هي 
التحضير حتا ال ُنفاجأ بالحر ، والعمل علا تحويل التقديد يلا فرصض تاريخيض يعني ما هو أبعد »

حرير ، الفتًا يلا أّن القدل حينذا  سيكون ت«من الجليل. فإذا حصلس حر  كبرى، كّل شيش وارد
فالمعركض الكبرى، «. ي ين باالنتصار»ال دس، ال الجليل وحس . وكما احتمال الحر  وارد، هنا  

وقال «. ارالل من الم اتلين المستعدين لخوضقا من دون حسا ، وهم ُعّشاق الشقادر»يوجد فيقا 
لخارج من ألحق هليمض بداعش، قادر علا يلحاق القليمض بالجيش ائسراقيلي، ا»نصرهللا يّن من 

أما عن عدم الرّد علا «. مجموعض هلاقم، وميلتإ الوحيدر في سالح الجو الذد ال يحسم معركض
فيخدم التحضير للحر  الكبرى. علمًا أّن »استقدال ائسراقيلي ألهدال حل  هللا في سوريا، 

 «.ائسراقيليين يعرفون أّنقم لم ولن يتمكنوا من منع وصول السالح يلا حل  هللا
أيلول، وصلتإ رسالض من ناق  رقيس الوالياس  11هللا بأّنإ بعد أحداث  صعيد آخر، ذّكر نصرعلا 

يعادر كّل األسرى، ورفع الفيتو عن وجودنا »المتحدر السابق دي  تشيني، يعر  فيقا علا حل  هللا 
لالض ال يود، وت ديم مبله مليارد دوالر ئ عادر في الحكومض، وشط  الحل  عن لواقح ائرها ، وا 

ائعمار، واالحتفاظ بسالحنا، من دون الكاتيوشا. ويمكننا أن ال نعترل بإسراقيل، ونخط  ضّدها. 
ولكن المطلو ، عدم يطالق نار في مواجقض يسراقيل، عدم ت ديم أد مساعدر للفلسطينيين، والتعاون 

قبلقم كانس بعد وآخر محاولض من »يين، مريكحل  هللا رف  أد تعاون مع األ«. في موضو  ال اعدر
 «.انتخا  ترام ، ولكن قبل تسّلمإ الرقاسض
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 4/1/2018، ، بيروتاألخبار

 

 
 إسقاط القدس ضربة قاضية لعواصم العرب في غزة:" لتشريعيـ"ابري ل .56

وجإ رقيس المجلس النيابي اللبناني نبيإ برد كلمض مسجلض يلا المجلس التشريعي ": الحيار" –بيروس 
ي التنفيذد ن ل سفارر بالده يلا ال دس، مريكيض لرف  قرار الرقيس األفي غلر خالل وقفض تضامن

ودعا «. أن محاوالس يس اط ال دس نقايض يس اط كل العواصم العربيض بالضربض ال اضيض»اعتبر فيقا 
 «.الوحدر، السالح األمضا في وجإ االحتالل» يلا

التاريخيض لمدينض ال دس كما أنإ شكل شكل مساسًا بالمكانض ال انونيض والسياسيض و »ورأى أن ال رار 
 األطواقغطاش لالحتالل وجراقمإ وعدوانيتإ وتعسفإ وقمعإ والتي كان من أبرل مظاهرها ساب ًا 

الواسعض المستمرر وجدار الفصل  االعت االساالستيطانيض حول ال دس بصفض خاصض وحمالس 
محاولض حرقإ مرتين وارتكا  مجلرر العنصرد ومحاولض الت سيم المكاني واللماني للمسجد األقصا و 

المبار   األقصاضد المصلين فيإ واالعتداش ارثم علا حرمض كنيسض ال يامض ومحاولض مراقبض المسجد 
نشاش الحفرياس أسفلإ وتقديد أساساتإ، وصواًل يلا ال راراس االستيطانيض الواسعض األخيرر ي لكترونيًا وا 

ار يدعو يلا يحالل ما وصل بالسيادر ائسراقيليض علا وتصويس الليكود عشيض رأس السنض علا قر 
 «.كل المستوطناس الم امض علا أراضي الضفض وال دس

ذ وصل ال رار بأنإ  ، ح  علا «انقاش من جان  واحد لكل ما يسما بب يض عمليض السالم»وا 
نجال حلول سياسيض  -ينجال التفاهماس الفلسطينيض » للملفاس الفلسطينيض من دون شروط مسب ض، وا 

 «.ال طريض في الوطن العربي
وتفكي   2334مواصلض الضروط لوقل االستيطان ائسراقيلي واحترام ال رار »وذكر برد بمطل  

لراش كل تفكير أو  لراش ال راراس االستيطانيض الصادرر عن الحكومض ائسراقيليض، وا  المستوطناس وا 
 «.الرهان علا تمرير مشروعاس الوطن البديل

 4/1/2018ندن، ، لالحياة
 

 الصاروخية من األفضل في العالم! "حزب هللا"الجيش اإلسرائيلي: ترسانة  .57
المؤسسض األمنيض ائسراقيليض عادس أمس، ومن جديد، لتأكيد امتال  حل  هللا ال درر : يحيا دبوق

العسكريض الصاروخيض علا استقدال المنش"س النفطيض والراليض ائسراقيليض في عر  المتوسط، 
حر  لبنان »هددس بأن تطورًا خطيرًا كقذا، ين أقدم عليإ حل  هللا، فمن شأنإ أن يسّب  نشو  و 
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تحذير يسراقيل، عبر تسريباس مصادر عسكريض يسراقيليض وصفس بالرفيعض جدًا، تثير أكثر «. ثالثض
من عالمض استفقام في هذه المرحلض، وهي في حد أدنا مدعار للحذر، خاصض أن تل أبي  تدر  
مسب ًا أن سالح حل  هللا مخصش للموقل الدفاعي    الندد، في مواجقض وصّد نياس وأفعال 

 يسراقيل العداقيض.
ت ديراتنا االستخباريض تشير يلا أن »ضابط رفيع المستوى في الجيش ائسراقيلي قال لق"رتس ين 

يدر  أن خطور كقذه  حل  هللا لن ي دم علا هذه الخطور المتطرفض لمجرد استفلال يسراقيل، يذ ينإ
بدأ حل  هللا بناش تقديداتإ )البحريض( »وبحس  ضابط آخر، «. من شأنقا أن تؤدد يلا نشو  حر 

 «.، وهي تشمل قدراس علا مقاجمض منصاس الرال ائسراقيليض2010في عام 
ض عمل علا بناش منظوم»وأقر قاقد سالح البحريض ائسراقيلي، اللواش ييلي شربيس، بأن حل  هللا 

مروحض قدراس حل  هللا »، مشيرًا يلا «صاروخيض هجوميض، وهي ترسانض صواريخ األفضل في العالم
علا ضر  المنش"س االستراتيجيض ائسراقيليض في البحر، ما يعني ضرورر العمل علا بناش منظومض 

الخلفيض، للتقديداس. وعلا هذه « اعترا  صاروخيض، رغم ائدرا  المسبق أنقا ال تشكل حاًل جذرياً 
لحمايض  5سالح البحر عمد يلا تنصي  منظومض ال بض الحديديض علا سفينض ساعر »تابع ي ول ين 
 «.منصاس الرال

لجقض مروحض الوساقل ال تاليض المتصلض بتقديداس حل  هللا البحريض، أوضح قاقد قاعدر اشدود الع يد 
من غطاسين انتحاريين، مرورًا  قوس الوساقل وال دراس واسع ومتنو ، بدشاً »يوفال ايلون، أن 

باستخدام لوارق متفجرر، وحتا غطاسين متمرسين في أعماق البحار، بما في ذل  استخدام 
وشدد ايلون علا أنإ انطالقًا من «. غواصاس صريرر ومنظوماس لر  ألرام وتفجير من ينتاج ذاتي

قاس الم بلض سُيقّدد المجال يمكن االفترا  أنإ في المواج»هذه المعطياس الموجودر لدى يسراقيل 
 «.البحرد بشكل جوهرد عبر جقاس معنيض بضر  مناعض يسراقيل

 4/1/2018، ، بيروتاألخبار
 

 لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس  عم اناجتماع سداسي في  .58
أفاد ت رير يخبارد بأن ولراش خارجيض سس دول عربيض، يلا جان  األمين العام : د   أ -عمان:

جامعض الدول العربيض أحمد أبو الريط، سيبحثون في عمان السبس ال ادم يمكانيض ع د قمض عربيض ل
 استثناقيض بشأن ال رار األمريكي الذد يعترل بال دس عاصمض ئسراقيل.

األردنيض األربعاش عن مصادر مطلعض، أن االجتما  سيضم ولراش خارجيض ” الرد“ون لس صحيفض 
يض، وائماراس، والمرر ، بائضافض لألردن، وهم أعضاش وفد الولراش مصر، وفلسطين، والسعود
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المشكل ب رار من مجلس ولراش الخارجيض العر  خالل اجتماعقم الطارئ في التاسع من كانون 
 أول/ديسمبر الماضي.
يناقش االجتما  يمكانيض ع د قمض عربيض استثناقيض بشأن ال رار األمريكي حول “وبحس  المصادر، 

س، علمًا بأن ال مض العربيض الدوريض ستع د في الريا  نقايض آذار/مارس الم بل، كما سيناقش ال د
التحركاس العربيض الواجبض يلاش الترير في الموقل األمريكي، الذد يمس بمكانض ال دس ووضعقا 

 ”.ال انوني والتاريخي
 3/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إلى القدس أفواجا   افرونيس األتراكلترامب..  تحديا  : تقرير .59

ساهم اعترال الرقيس األمريكي دونالد ترام  بال دس عاصمض ئسراقيل، : مجاهد تورتكان -يسطنبول
 وا عالنإ علم بالده ن ل سفارتقا يلا هنا ، في رفع مستوى االهتمام بالمدينض الم دسض.

ا شركاس الن ل والسفر، التي ويظقر االهتمام بمدينض ال دس الفلسطينيض جليًا، عبر ليادر الطل  عل
 تتل ا في هذه األيام الكثير من طلباس ليارر ال دس.

وبحس  معلوماس أحصاها مراسل األناضول من شركاس الن ل وعدد من المنظماس المدنيض، فإّن 
 عدد اللوار المّتجقين يلا مدينض ال دس انطالقًا من تركيا، لاد بشكل ملحوظ خالل األيام األخيرر.

ريح لمراسل األناضول، اعتبر محمد دميرجي رقيس جمعيض "ميراثنا" التركيض، مدينض ال دس، وفي تص
قور جامعض من شأنقا توحيد العالم ائسالمي، ال سيما أنقا دفعس بالمسلمين يلا توحيد موقفقم ضّد 

 قرار الرقيس األمريكي دونالد ترام  الذد اعترل بال دس عاصمض ئسراقيل.
م يني حيار رقيس جمعيض براق، يّن عدد الذين يت ّدمون بطلباس يلا الجمعيض من من جانبإ قال آد

 أجل ال يام برحلض يلا مدينض ال دس، شقد الديادًا كبيرًا ع   قرار ترام .
وأوضح يني حيار أّن جمعيتإ تواجإ صعوبض في تأمين رحالس يلا ال دس لكافض المت ّدمين، مبينًا أّنقا 

شخش في العام الواحد، بينما بله عدد الراغبين في الذها   400رحالس لنحو كانس تنّظم ساب ًا، 
 شخصًا. 350يلا المدينض المذكورر )عبر جمعيتإ ف ط( منذ يعالن ترام  قراره حتا اليوم، نحو 

واستطرد قاقاًل: "نجد صعوبض في تلبيض كافض الطلباس، ونضطر يلا تأخير طلباس بع  المواطنين، 
ن الراغبين في ليارر ال دس، ي ومون بالتواصل معنا لحجل تذكرر من أجل الذها  يلا وهنا  الكثير م

 ال دس في األشقر الم بلض".
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بدوره أفاد أحمد هاكان قرر غول مساعد رقيس جمعيض أصحا  األقصا، أّن العالم بأسره أدر  أّن 
ا لعبس دورًا مقمًا في هذه يسراقيل دولض احتالل، وأظقر موقفًا موحدًا ضّد قرار ترام ، وأّن تركي

 الخطور.
وتابع قاقاًل: "من الصع  أن تجد حجولاس في طاقراس الخطوط الجويض التركيض المتجقض يلا ال دس، 
كما أّن الفنادق الواقعض علا أطرال المسجد األقصا أيضًا ممتلقض، فاألترا  هم األكثر توافدًا يلا 

 ال دس، يليقم األندونيسيون والماليليون".
من جانبإ قال نعمان بالجي صاح  شركض "قبلض" للسياحض والسفر، ين عدد السياح األترا  المتوجقين 
يلا مدينض ال دس بعد قرار الرقيس األمريكي، لاد بشكل كبير، مشيرًا أّن السلطاس ائسراقيليض قالس 

 مواطن تركي لاروا مدينض ال دس خالل األسبو  الفاقس. 300بأّن نحو ألفين و
ضح بالجي أّن شركتإ أعدس برنامج رحالتقا يلا ال دس خالل األشقر الستض األولا من العام وأو 

 بالمقض. 70الحالي، وأّن نسبض الحجولاس وصلس يلا 
وأشار بالجي يلا أّن عدد لوار مدينض ال دس، سيلداد أكثر في حال غّيرس شركض الخطوط الجويض 

 س.التركيض من سياساتقا المتعل ض بأجور الرحال
 4/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تتمسك بها كإحدى قضايا الحل النهائي يةمريكاألترامب ُيخرج القدس من المفاوضات والخارجية  .61

يض هيذر ناورس مريكقالس الناط ض الرسميض باسم ولارر الخارجيض األ :سعيد عري اس -واشنطن 
ال دس احدى قضايا الحل النقاقي وأن موقل ، أن حكومتقا تعتبر 2018كانون الثاني  2الثالثاش، 

 حكومتقا لم يترير بقذا الشأن.
وقالس ناورس في يطار ردها علا سؤال وجقتإ لقا "ال دس" دوس كوم، و"هل تعت د بأن قضيض ال دس 
المحتلض هي أحد قضايا الحل النقاقي كما كانس داقمًا؟" أن الوالياس المتحدر تعت د ذل  وقالس "ل د 

اقما عن قضايا الحل النقاقي وأن هذه )قضيض ال دس( هي جلش من مفاوضاس الحل تحدثنا د
 النقاقي".

يال أن موقل الوالياس المتحدر بشأن قضيض ال دس ظقر مرتبكًا مع حلول مساش اليوم ذاتإ حيث قال 
 ي دونالد ترام  عبر ترريدر علا موقع التواصل االجتماعي تويتر مساش الثالثاشمريكالرقيس األ

( "ل د أخرجنا ال دس من المفاوضاس، وهي الجلش األصع  )في المفاوضاس(" في يشارر 2/1/2018)
 كانون األول الماضي. 6العترافإ بال دس عاصمض يسراقيل يوم 



 
 
 
 

 

 41 ص             4514 العدد:             1/4/2018 خميسال التاريخ: 

                                    

ي ترام ، عندما يقدد بوقل المساعداس الم دمض للفلسطينيين، يتحدث وكأنإ مريكويبدو أن الرقيس األ
متحدر قد استثمرس تل  األموال مشترطض ذل  محادثاس السالم، يال أن يشير يلا أن الوالياس ال

مليار دوالر منذ منتصل  5قرابض  -ائداراس الساب ض اعتبرس المساعداس الم دمض للفلسطينيين 
كوسيلض لمنع األوضا  المتوترر من االنفجار، كما حدث في االنتفاضاس  -تسعيناس ال رن الماضي

 الفلسطينيض المتعاقبض.
ويتعاون الفلسطينيون مع يسراقيل من خالل التنسيق األمني الذد تشجعإ واشنطن وتضرط بشأنإ 
ألنقا تخشا أن يؤدد وقل التنسيق األمني بين الطرفين يلا "تع يد قدرر يسراقيل علا مكافحض 
ائرها " بحس  الخبراش الذد ما فتقوا يحذرون من أن يؤدد السماح لألوضا  االقتصاديض 

ماعيض في الضفض الرربيض بالتدهور )اذا ما تم قطع المساعداس( يلا تشجيع العنل بحس  واالجت
 .3/1/2018صحيفض نيويور  تايمل األربعاش 

وقالس الصحيفض في ت ريرها أن "يخراج ال دس من المفاوضاس" كما كت  الرقيس ترام  في ترريدتإ " 
ويض "خاصض وأن ذل  يستبعد علا نحو جعل من الصع  علا الفلسطينيين الت دم بمساومض او تس

استباقي أحد أهم شروط التوصل التفاق سالم نقاقي ي وم علا أساس حل الدولتين قبل أن تبدأ 
المفاوضاس، وأن ال دس الشرقيض ستكون عاصمض للدولض الفلسطينيض يلا جان  العاصمض ائسراقيليض 

 في ال دس الرربيض".
ري ، كان العديد من المسؤولين ائسراقيليين قد افترضوا أن وتشير الصحيفض يلا أنإ "حتا وقس ق

الحل الداقم للصرا  ينطود علا نو  من الحل الوسط بشأن ال دس. ويخشا ال ادر الفلسطينيون من 
 رد فعل شعبي غاض  يذا واف وا علا محادثاس تستثني ال دس".

 يمريكاأللدولي، والمفاو  ون لس الصحيفض عن آروون ميلر، الباحث في مركل وودرو ويلسون ا
عن شعوره بائحباط"، وقال "كما يبدو لي، فبداًل  أعر السابق في عقد الرقيس السابق كلينتون انإ "

نإ ومثل الكثير من قراراس سياستإ الخارجيض أ يالمن أن تكون هنا  سياسض فعالض ذاس هدل واضح، 
نروا( و متحدر، وان المساس باألمم المتحدر )أ)ترام (، فإنقا مدفوعض بالسياساس المحليض للوالياس ال

وتقديد الفلسطينيين ب طع المساعداس يلع  بشكل جيد للرايض مع قاعدتإ االنتخابيض، في حين أنإ ال 
 يخسر كثيرًا".

 3/1/2018، القدس، القدس
 

 االتحاد األوروبي يدين تصويت الكنيست على "قانون اإلعدام" .61



 
 
 
 

 

 42 ص             4514 العدد:             1/4/2018 خميسال التاريخ: 

                                    

وروبي بتمرير الكنيسس ائسراقيلي مشرو  "قانون ائعدام" بحق ندد االتحاد األ: مجيد ال ضماني
 فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عملياس.

وكانس القيقض العامض للكنيسس قد صادقس بال راشر األولا، اليوم األربعاش، علا مشرو  ال انون 
 هو عدد أعضاش الكنيسس ائسراقيلي.  120عضوا من أصل  49م ابل  52بأكثريض 

فارر االتحاد األوروبي لدى يسراقيل هذه الخطور بأنقا "مقينض، وتتعار  مع الكرامض ووصفس س
ائنسانيض"، وقالس في بيان، مساش اليوم األربعاش، ين ائعدام "قصاش ال ينساني ومقين، وليس لإ 

 وأضافس أنإ "يسمح بحدوث وضع قد يرتك  فيإ ال ضاش خطأ قاتال ال عودر عنإ". أد تأثير راد ".
شار يلا أن رقيس الحكومض ائسراقيليض، بنيامين نتنياهو، رف  ائجابض، خالل المداوالس التي ي

شقدتقا الكنيسس، قبيل التصويس، علا سؤال حول ما يذا كان مثل هذا ال انون سيسرد علا 
 يرهابيين يقود نفذوا جراقم قتل بحق فلسطينيين.

 3/1/2018، 48عرب 
 

 لخطوات األحادية في مسألة القدس وقضايا الوضع النهائيال نؤيد ا: رئيس مجلس األمن .62
نيويور  )األمم المتحدر( عبد الحميد صيام: قال سفير كالاخستان، خيرس عمرول، رقيس مجلس 

ين هنا  دوال تتخذ قراراس أحاديض تضر بالعمليض « ال دس العربي»األمن لشقر كانون الثاني/ يناير ل  
 السلميض في الشرق األوسط.

ش ذل  في معر  يجابتإ عن سؤال حول مسؤوليض مجلس األمن في موضو  ال دس بعد أن أطاح جا
حول سؤال ال دس موقفنا »دولض في المجلس من بينقا كالاخستان. وأضال:  14صوس واحد بمواقل 

ما لال ثابتا ولم يتعير. نحن ندعم المفاوضاس التي تؤدد يلا حل الدولتين ون ل مع العودر يلا 
وضاس دون شروط مسب ض. ضمن هذه المعادلض فإن قضايا الوضع النقاقي يج  أن تحل المفا

بالمفاوضاس بين األطرال المعنيض بما ينسجم مع قراراس مجلس األمن والجمعيض العامض التي تشير 
يلا هذا الموقل. هذه المسألض ال تتعلق بمن هو الرابح ومن هو الخاسر بل يج  علا الجميع أن 

حل هذه المساقل ال أن يتخذ مواقل أحاديض بل علا الجميع أن يحترموا هذا الموقل. يساهم في 
موقفنا واضح من ذل  ونحن ننظر يلا نتاقج مثل هذه ال راراس )األحاديض( والتي قد تكون لقا نتاقج 

 «.جديض جدا. سول نتمس  بموقفنا وهكذا نرى األمور وسنحافظ عل مواقفنا
 4/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 2040بالواليات المتحدة بحلول  المسلمون سيفوقون اليهود عددا  دراسة:  .63
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ذكرس دراسض أمريكيض حديثض أن عدد المسلمين في الوالياس المتحدر يشقد تلايدا : مصطفا كامل
، سيفوق عدد اليقود الذين يشكلون ثاني أكبر المجموعاس الدينيض بعد 2040مستمرا، وأنإ بحلول عام 

 ين بالبالد.المسيحي
الدراسض التي أجراها مركل "بيو" لألبحاث، وم ره واشنطن، ونشر نتاقجقا، األربعاش، أفادس أنإ بناش 

مليون  3,45علا نتاقج أبحاث است صاقيض قام بقا، تبين أن عدد المسلمين بالوالياس المتحدر بله 
من يجمالي سكان الوالياس بالماقض  1.1وأوضح أن المسلمين بقذا العدد يمثلون  .2017مسلم في 
وتوقعس الدراسض أن يستمر عدد المسلمين في الليادر بشكل كبير ليُحّلوا محل اليقود كثاني  المتحدر.

 ، بينما لم يذكر عدد اليقود.2040أكبر المجموعاس الدينيض في البالد بحلول 
الوالياس المتحدر يلا ، من المتوقع أن يصل عدد المسلمين في 2050وقالس الدراسض ينإ بحلول عام 

 بالماقض من مجمو  سكان البالد، وهو ضعل العدد الحالي ت ريبا. 2.1مليون نسمض أد  8.1
مليون  2,35، عندما بدأ المركل في يحصاش أعدادهم، بله 2007وأوضحس أن عدد المسلمين في 

 مليون. 2,75بله  2011نسمض، وفي 
شر أن عدد اليقود في الوالياس المتحدر األمريكيض بله جدير بالذكر أن مكت  ائحصاش ائسراقيلي، ن

 مليون نسمض. 5,7
 4/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 حول إيران قد تقودنا لحرب "إسرائيل"ماكرون: تصريحات واشنطن والرياض و .64

 شدد الرقيس الفرنسي ييمانويل ماكرون، األربعاش، علا أهميض يب اش حوار مع: باريس/يوسل أولجان
 طقران، مشيرا أن نبرر الخطاباس األمريكيض وائسراقيليض والسعوديض بشأن ييران تميل يلا حر .

جاش ذل  في تصريحاس أدلا بقا ماكرون، خالل يجابض علا أسقلض بحق االحتجاجاس ائيرانيض، بعد 
 يد.كلمض أل اها خالل ل اش جمعإ، مع صحفيين ب صر ائليليإ، في باريس بمناسبض العام الجد

سراقيل والمملكض العربيض السعوديض،  وقال ماكرون ين "النقج الرسمي الذد تبنتإ الوالياس المتحدر وا 
 حلفاؤنا في كثير من النواحي، كاد أن يكون نقجا ي ودنا لحر ".

 4/1/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 مب وقطع المساعدات المالية عن سلطة فلسطيناتر  .65

 عبد الستار قاسم
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أحدا عندما غرد ضد استمرار المساعداس الماليض لسلطض  ترام ي دونالد مريكجئ الرقيس األلم يفا
يض بقذه الخطور. ومن الوارد جدا أن يمتنع الكيان مريكفلسطين، يذ كان من المتوقع أن ت وم ائدارر األ

اطق الحكم الصقيوني عن تحويل أموال الضراق  والجمار  التي يجبيقا علا البضاقع المستوردر لمن
 الذاتي الفلسطيني.

ا والصقاينض واألوروبيين أن أوقفوا المساعداس الماليض والضخ المالي بقدل يخضا  مريكوقد سبق أل
جبارها علا تلبيض بع  المتطلباس، وكانس السلطض تستجي  في النقايض وتلبي ما يطلبون.  السلطض وا 

مض وحدر وطنيض برقاسض الدكتور سالم فيا  فمثال، توقل الضخ المالي للسلطض بعدما تم تشكيل حكو 
وذل  بعد اتفاق مكض المكرمض. والنتيجض كانس أن انقارس الحكومض وتم يخراج حماس من المعادلض، 

يض، فعاد المال. وتكرر هذا المشقد بخاصض عندما مريكوتشكلس حكومض وفق الم اييس الصقيونيض واأل
 نقا، وكان الخضو  لالبتلال هو الساقد.كانس تشذ السلطض بع  الشيش عما هو متوقع م

 
 الخلل فلسطيني باألصل

هل كان يعلم المفاو  الفلسطيني أن الترتيباس الماليض واالقتصاديض التي ترتبس علا اتفاق أوسلو 
واتفاق باريس االقتصادد ستشكل حبال مشن ض تلتل حول رقا  الفلسطينيين؟ بالتأكيد كان يعلم ألن 

 ائدرا  ائنساني حتا ولو كان ائنسان طفال. األمر بسيط جدا علا
فَمن في األر  يضع ل مض خبل شعبإ بيد أعداقإ؟ وكيل يوافق وطني فلسطيني لديإ أدنا حس 
بالمسؤوليض الوطنيض علا ترتيباس كقذه؟ يبدو من المؤكد أن ث ض المفاو  بالعدو كانس عاليض حين 

ليإ محافل المفاوضاس الدوليض حتا ولو كانس بين افتر  فيإ النوايا الحسنض، علا عكس ما جرس ع
 أصدقاش.

ارتكبس ال يادر الفلسطينيض خطيقض ال ترتفر بحق الشع  الفلسطيني، وركبس رأسقا معاندر كل 
األصواس الوطنيض التي جفس حناجرها وأقالمقا وهي تحذر من عواق  الترتيباس االقتصاديض والماليض. 

الفلسطيني في توسيع يداراتقا المختلل، وليادر أعداد الوظاقل العامض ولم تتريث سلطض الحكم الذاتي 
 بصورر مذهلض وأكبر بكثير مما يحتاجإ الشع  ئدارر شؤونإ.

وهذا يعني أنقا رفعس بصورر حادر أعداد الموظفين الحكوميين الذين يعتمدون في رواتبقم علا 
 علا السلطض يذا توقل تدفق المال. المساعداس الماليض الخارجيض، والذين يشكلون عناصر ضرط

لالستيراد، وتدف س بضاقع  1967وتابعس السلطض سوش تصرفقا بفتحقا أبوا  األراضي المحتلض عام 
الصين وتركيا والقند وغيرها علا حسا  المنتج المحلي. وبسب  انخفا  أسعار البضاقع 

 ل والنساج والخياط )الترلد( والفالح.المستوردر، تعطل العامل الفلسطيني مثل النجار والحداد والنعا
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أد أنإ تم رفع أعداد الناس الذين يعتمدون علا الرات ، والحد كثيرا من أعداد الناس المنتجين، وحل 
االسترخاش وراش المكات  مكان عرق الجبين الذد كان يج  أن يكون شعارا يوميا يشجع الشع  علا 

 العمل وائنتاج.
ا في األمم المتحدر تحصيل حاصل، وال جديد فيإ، أمريكحبوبتإ مندوبض ي وممريكتقديد الرقيس األ

نما كانس مكافأر للذين تناللوا عن وطنقم مريكفلم تكن األموال األ يض يوما يحسانا لوجإ هللا تعالا، وا 
، وعنصر ضرط لضمان سير الفلسطينيين سياسيا وأمنيا وفق 1948وخاصض األر  المحتلض عام 

 يض.مريكمثل في الصقاينض وائدارر األيرادر العدو المت
ا وغيرها من أمريكهذه األموال كانس وما لالس ن ي  ائرادر السياسيض الحرر، وساذج من يظن أن 

الدول تكافئ من يصرون علا حريض يرادتقم السياسيض. وبمجرد أن قبل الفلسطيني بربط عيشإ بأموال 
 تإ في اتخاذ ال رار الذد يراه مناسبا.غيره، فإنإ يكون قد تنالل صراحض وضمنا عن حري

 
 قطع المساعدات خير

يون خيرا مع الشع  الفلسطيني ين هم توقفوا عن ت ديم المساعداس الماليض، مريكولقذا سيصنع األ
 وذل  لسببين هما:

من الثابس علا المستوى العالمي أن الشعو  التي تعتمد في تسيير عملقا علا الدعم المالي  -1
ذا كان الشع  كسوال ومتواكال فإنإ سرعان األجنبي ت عتاد الكسل والتواكل واالعتماد علا ارخرين. وا 

ما ينفرط ع ده فيتفك  اجتماعيا ويتدهور أخالقيا، وتحل العالقاس بين الناس وبين الحاكم والمحكوم 
 ال اقمض علا الش  المتبادل مكان العالقاس ال اقمض علا الث ض المتبادلض.

لا تدهور قيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل التي تعتبر مركليض في تح يق أد وهذا يؤدد ي
ي فإن الضيق المالي سيدفع الفلسطينيين يلا الجبال مريكينجالاس عامض، فإذا توقل الدعم المالي األ

 والسقول لحراثتقا ولراعتقا واالستفادر منقا بالصورر األمثل.
ذا حصل ذل ، فإن  وسيدفعقم أيضا يلا تشجيع ائنتاج المحلي علا حسا  البضاقع المستوردر. وا 

مقاس آالل فرش العمل ستتوفر. طبعا لن ين ل هذا الشعَ  الفلسطيني يلا حيار الرفاه واالسترخاش، 
لكنإ سيوفر لإ ما هو أعلا من سد رمق الحيار، وسيجد كل المتعض فيما يحصل عليإ ألنإ من عرق 

 جبينإ.
تم تدميرها بالبنيان، مثل سقول طولكرم  67ا  سقوال في األر  المحتلض وهنا أشير يلا أن هن

وجنين والبيرر ودورا. وبدل أن ينتشر البنيان علا الجبال فإنإ يستمر في اللحل علا السقول 
 الصالحض لللراعض.
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يض يتم تخصيصقا لألجقلر األمنيض الفلسطينيض التي هي في مريكأغل  المساعداس الماليض األ -2
رال  ال ضرورر لقا. الشع  الفلسطيني في الضفض الرربيض وقطا  غلر بحاجض ف ط يلا جقال ال

التي من المفرو  أن تحافظ علا -الشرطض للحفاظ علا األمن المدني، أما باقي األجقلر األمنيض 
 فال ضرورر لقا، ألنقا ال تستطيع الدفا  عن األمن الوطني الفلسطيني. -األمن الوطني
مكشوفض أمام االحتالل وم راتقا معروفض وتشكل أهدافا سقلض لجيش الصقاينض، هذا فضال  وهي أجقلر

عن أن اتفاق أوسلو وملح اتإ تفر  علا السلطض الفلسطينيض الدفا  عن األمن الصقيوني وذل  
 بمالح ض ائرهابيين، أد المناضلين والمجاهدين الفلسطينيين.

هذا المجال واضحض للعيان وال تحتاج يلا اجتقاداس ومبرراس.  وسيرر األجقلر األمنيض الفلسطينيض في
ذا توقفس األموال األ يض عن هذه األجقلر فإن في ذل  فاقدر للشع  الفلسطيني، والحديث هنا مريكوا 

هو عن أجقلر وليس عن أفراد ألن أغل  أفراد األجقلر األمنيض وطنيون، وينتظرون الفرش المناسبض 
 للدفا  عن شعبقم.

 
 يةمريكف العقوبات األسق

هنا  من يستنجد بالعر  والمسلمين من أجل ت ديم الدعم المالي للسلطض الفلسطينيض، لكي تتمكن من 
ال يام بمقامقا ائداريض وترطيض النف اس الجاريض. وتجدر ائشارر هنا يلا أن منظمض التحرير 

العربيض، لكن اتفاق أوسلو حرم السلطض الفلسطينيض كانس تتل ا دعما ماليا مباشرا من عدد من البلدان 
 الفلسطينيض من هذه األموال وحولقا يلا مجموعض الدول المانحض.

مثل بريطانيا -لم أقرأ نصا في االتفاقياس حول هذا األمر، لكن جرس العادر أن تص  هذه الدول 
لم يمنع ت ديم بع  مساهماتقا الممنوحض للسلطض في بوت ض شاملض. وهذا  -وكوريا واليابان والسعوديض

المساعداس العربيض المباشرر للسلطض الفلسطينيض، يذ سبق أن قدمس السعوديض وقطر مساعداس بدون 
 وسيط.

لكن هل يمكن أن تجرؤ أنظمض عربيض علا ت ديم مساعداس مباشرر للسلطض الفلسطينيض يذا كانس 
لا السلطض في هذه الحالض، ا غاضبض؟ ليس من السقل علا األنظمض العربيض تحويل أموال يأمريك

 يض.مريكخاصض أنقا مرتبطض بالنظام المالي العالمي المراق  بشدر من ق بل األجقلر الماليض واألمنيض األ
ا يذا أرادس ت ديم مساعداس للفلسطينيين، لكن آلياس النظام أمريكويمكن أال تستشير البلدان العربيض 

ال حيلض بعد ذل  للعر  يال التقري  يذا كانس لديقم المالي يمكن أن تمتنع عن تحويل األموال، و 
 الشجاعض لسلو  هذا الطريق.
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ومعقا الكيان -السؤال المطروح يتعلق بالمدى السياسي الذد ستواصل فيإ الوالياس المتحدر 
قطع المساعداس الماليض عن السلطض الفلسطينيض. وت ديرد أن هنا  حدودا سياسيض لن  -الصقيوني

 يض، وال يرضا بقا الكيان الصقيونيض، وهي متعل ض بوجود السلطض.مريك وباس األتتجاولها الع
ين وجود السلطض مرتبط بالخدماس التي ت دمقا للكيان الصقيوني وخاصض في المجال األمني، يذ ال 

 ش  أن النشاطاس األمنيض الفلسطينيض قد أراحس االحتالل كثيرا، وجعلتإ احتالال سقال وميسرا.
تب ا األجقلر األمنيض الصقيونيض مستنفرر وواقفض علا رؤوس أصابع أقدامقا، هنا  بديل وبدل أن 

ذا توقفس السلطض عن ت ديم هذه  فلسطيني يراق  ويتابع ويعت ل ويفك  خاليا الم اومض.. يلخ. وا 
الخدماس فإنقا تحكم علا نفسقا بالتوقل عن العمل، وعندها لن يكون الكيان بحاجض لقا، وسيصبح 

 يلقا أمرا محتوما.رح
يض مرتبطض بالخدماس التي يستفيد منقا الكيان الصقيوني، مريكوعليإ فإن المساعداس الماليض األ

واستمرار وقفقا مرتبط بالمصير الذد ينتظر السلطض، أد أن وقل المساعداس سيتوقل علا تقديد 
 ذل  لمصير السلطض الفلسطينيض وهل سيؤدد يلا انقيارها.

ينض لن يسمحا بانقيار السلطض تحس الظرول الحاليض، وهما سيسمحان بذل  ف ط يذا ا والصقاأمريك
توقفس النشاطاس الفلسطينيض التي يرغ  فيقا االحتالل. والمعادلض الجدليض في النقايض كالتالي: 
المساعداس الماليض تشكل حبل مشن ض علا رقبض الشع  الفلسطيني، وهي أدار فعالض في نفي ائرادر 

 اسيض الحرر للشع  الفلسطيني.السي
والدفا  عن األمن الصقيوني مبرر وجود السلطض، ومنإ تستمد السلطض استمرارها في العمل. 

يون لن يضحوا بالسلطض ما دامس ت وم بالخدماس التي نصس عليقا االتفاقياس. مريكوالصقاينض واأل
 يون سعداش ين انقارس السلطض.مريكولقذا لن يكون األ

دعو السلطض يلا يعادر ترتي  األوضا  الفلسطينيض السياسيض والث افيض واالجتماعيض والوطنيض والحكمض ت
يين والصقاينض، وعلا رأس ذل  يعادر االعتبار لمنظمض التحرير مريكبطري ض تنتقي يلا خيبض أمل األ

 الفلسطينيض التي تشكل مظلض للكل الفلسطيني.
 3/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفلسطينية ومخاطر التصفيةالقضية  .66

 عادل سليمان
تبلورس، في أواخر ال رن التاسع عشر، الحركض الصقيونيض العالميض، وتم ع د أول مؤتمر يقودد 

أغسطس/  31 - 29عالمي في مدينض بالل السويسريض، برقاسض المحامي النمساود تيودور هيرتلل، )
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ض اليقوديض. وكان يدعو يلا يقامض دولٍض لليقود، (، وكان قد سبق لإ تأليل كتا  باسم الدول1897آ  
وعدم اندماجقم في المجتمعاس التي يعيشون فيقا في غر  أوروبا وشرققا. وكان أهم ما أسفر عنإ 
المؤتمر االتفاق علا يقامض الدولض العبريض علا أر  فلسطين، باعتبارها أر  يسراقيل، واختاروا لقا 

يرتلل أول رقيس للمنظمض الصقيونيض العالميض. واستررق األمر االسم نفسإ )يسراقيل(، واختير ه
خمسين عامًا ما بين ع د المؤتمر الصقيوني األول مع االتفاق علا يقامض الدولض اليقوديض علا 

. وكان 1948أر  فلسطين باعتبارها "ييرتل يسراقيل"، وا عالن قيام الدولض بالفعل في مايو/ أيار 
، أن األمر قد يستررق ذل  الوقس، وأن 1898مذكراتإ التي كتبقا في العام  هيرتلل نفسإ قد قّدر، في

 العالم قد يشقد قيام دولض يسراقيل بعد خمسين عامًا. 
السؤال هنا: كيل تحّ ق ذل  الحلم الصقيوني؟ وللوصول يلا ائجابض الصحيحض، يللم استرجا  

ال رن التاسع عشر وأواقل ال رن المشقد التاريخي، وحال فلسطين في ذل  الوقس، من أواخر 
العشرين، مجموعض من الوالياس والمتصرفياس الخاضعض للسيادر العثمانيض، والتي تعاني من الف ر 
والجقل وائهمال وسوش ائدارر. بينما العالم العربي، بأقطاره وأقاليمإ المختلفض، تابع للسيادر العثمانيض 

ألوروبي )بريطاني/ فرنسي/ ييطالي( فعاًل، ودولض الخالفض اسمًا وشكاًل، بينما هو تحس االحتالل ا
 العثمانيض كانس ُتل   بالرجل المري ، وهي في أضعل حاالتقا، وتكاد تلفظ أنفاسقا األخيرر. 

ذل  كان المشقد الذد تحّركس فيإ المنظمض الصقيونيض العالميض، ووكالتقا اليقوديض، مدعومض من 
انقارس دولض الخالفض العثمانيض، يثر هليمتقا في الحر  العالميض الرر  بكل قواه، خصوصا بعدما 

األولا، وفر  القيمنض االستعماريض كاملض علا المنط ض العربيض، ثم جاشس الحر  العالميض الثانيض 
التي انتقس بانتصار الحلفاش الذين قدموا للوكالض اليقوديض الجاقلر الكبرى ب رار ت سيم فلسطين بين 

(، ثم االعترال بدولض 1947نوفمبر/ تشرين الثاني  29في  181قود )قرار األمم المتحدر العر  والي
، في اليوم التالي النتقاش االنتدا  البريطاني علا 1948مايو/ أيار  15يسراقيل فور يعالن قيامقا في 

 فلسطين. وال صض بعد ذل  معروفض، مشقد عربي باقس، ينت ل من هليمض يلا هليمض، ومن نكبض
 ، ثم يلا وكسض االعترال، والتطبيع، والعالقاس مع دولض يسراقيل. 1967يلا نكسض  1948

هذا عن المشقد العربي، أما المشقد ائسراقيلي ف د كان مختلفًا. لم يتوقل الحلم الصقيوني عند 
ن . كل فلسطين التاريخيض م1967، لكنإ أراد حدود نكسض 1948حدود قرار الت سيم، وال حدود هدنض 

البحر يلا النقر، تضم الضفض الرربيض )يقودا والسامرر( وال دس الشريل، وهضبض الجوالن السوريض 
المحتلض، لتأمين الن   ومستوطناتإ، مع ضمان تأمين جبقض سيناش، عبر معاهدر السالم المصريض 

اس، فلسطينيو والتنسيق األمني، وجنو  لبنان بحكم األمر الواقع. أما الفلسطينيون فيب ا لقم الُفت
الداخل ما بين مجموعض كانتوناس في الضفض الرربيض، بعد است طا  المستوطناس منقا، والتي ُيعدُّون 
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قانونًا لضمقا رسميا لكيان الدولض العبريض، وقطا  غلر المحاصر، وفلسطينيو الخارج ما بين مخيماس 
و ما وصل يليإ اليوم حال ما اللجوش في األردن وسوريض ولبنان، وبين الشتاس في األر . ذل  ه

 اصطلحنا علا تسميتقا ال ضيض الفلسطينيض. 
بنظرٍر واعيٍض علا المشقد العربي، وائقليمي، والدولي، وانعكاسإ علا تل  ال ضيض، ال بد أن نستشعر 
الخطر ال ادم، المتمثل في الفصل األخير للمشرو  الصقيوني الكبير، والذد لن يجد من يتصّدى لإ 

ا  ال ضيض، بعد أن استكمل فصولإ الساب ض، والتي بدأس بترسيخ وجوده علا األر  من أصح
الفلسطينيض، ثم يقامض كيان الدولض العبريض باسم يسراقيل علا أكثر من نصل أر  فلسطين، ثم 
احتالل كامل أر  فلسطين التاريخيض، وتأمين المحيط الخارجي لقا باحتالل أراٍ  في األردن 

وتأمين جبقض مصر في سيناش بمعاهدر سالم. وعلا المستوى السياسي، أصبح وجود  وسوريض ولبنان
دولض يسراقيل م بوال، بم تضا اتفاقياس تعاقديض مع ثالثض أطرال، مصر واألردن ومنظمض التحرير 

 الفلسطينيض، وبم تضا تفاهماس عرفيض، وتطبيعيض، مع معظم الدول العربيض. 
لفصل األخير، وهو تصفيض ال ضيض الفلسطينيض من جذورها. يعيش ماذا ب ي لذل  المشرو  سوى ا

مع األردن. أما  كونفدراليفلسطينيو الضفض الرربيض في كانتوناس منفصلض، ويمكنقم الدخول في يطار 
ال دس فال تفاو  عليقا، وال حديث حولقا، وهو ما أقّره لقم ترام  أخيرًا، وقطا  غلر يمكن أن 

يطار اتفاق تبادل أرا  مصريض يسراقيليض. أما  فيقابلًض للتوسع نسبيا  يكون دويلًض فلسطينيضً 
فلسطينيو الخارج فيب ون في مخيماس اللجوش في األردن وسوريض ولبنان، أو في الشتاس في أنحاش 

 األر . 
بدايض بالمشقد العربي، توارس ال ضيض الفلسطينيض تمامًا، ولم تعد مطروحض علا أد من أجنداتإ. 

ا ُطرحس قضيض ال دس، أخيرا، بمناسبض قرار الرقيس ترام  اعتبار ال دس عاصمض ئسراقيل، وعندم
صداره أمرًا بن ل السفارر األ يض يليقا، كان رد الفعل باقسًا تمامًا، حتا بدا وكأن ال وم ال يعنيقم مريكوا 

العربيض في الخليج  -األمر، ناهي  عن حالض الخالل والتمّلق والتشرذم العربي، والصراعاس العربيض 
واليمن والسودان وليبيا وغيرها. وانشرال كل دولض عربيض بشؤونقا الداخليض يلا حد ائغراق في 
مشكالتقا. أما عن العالقاس مع العدو ائسراقيلي، فقنا  حالض من التماهي الرري  مع الُنظم 

 العربيض، بحجض أن هنا  عدوا مشتركًا للطرفين، هو ييران. 
المشقد ائقليمي بؤسًا في ما يتعلق بال ضيض الفلسطينيض. الداعمان الرقيسيان لقا، وهما ييران  وال ي لّ 

وتركيا، منشرالن تمامًا في قضايا ومشكالس داخليض وخارجيض ال تنتقي. ولعل جديدها ما يجرد في 
ض ييران من اضطراباس داخليض، وما جرى في تركيا من محاولض ان ال  فاشلض، ومشكالس خاص

بالموقل في سوريض، والموقل في قبرش. والمشقدان، ائقليمي والعربي، يشكالن قيودا هاقلض علا 
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الم اومض الفلسطينيض التي تجد نفسقا محاصرر، ومعلولض، ومحرومض من الدعم الذد يمكنقا من 
 مواصلض دورها في يعاقض استكمال المشرو  الصقيوني. 

يض، والتي أعطس الضوش األخضر للكيان مريكالمتحدر األالمشقد الدولي، وعلا قمتإ الوالياس 
الصقيوني الستكمال مشروعإ، عبر قرار ترام  الخاش بال دس، وعبر ما تم طرحإ عن صف ض 
ال رن، والتي لم يتم الكشل عن تفاصيلقا. أما باقي الدول فمعروٌل أن مواقفقا لن تتجاول 

 المجامالس الدبلوماسيض والنصاقح ائنسانيض. 
يب ا السؤال األهم: في ظل تل  المشاهد، هل ستمضي يسراقيل في تنفيذ مشروعقا الصقيوني و 

بتصفيض ال ضيض الفلسطينيض، بينما يب ا حكام العر  مشرولين بتصفيض حساباتقم ال بليض، ويرفعون 
 شعار "الحر  علا ائرها "، ويأملون في وهم الربيع ائيراني المنتظر.

 4/12/2018 ،العربي الجديد، لندن
 

 الالجئون الفلسطينيون في العراق.. التحريض والحقوق المستهدفة .67
 محمود العلي

، الصادرر عن مكت  الرقيس العراقي، فؤاد 2017ديسمبر/ كانون األول  76أظقرس الوثي ض رقم 
، الصادر عن مجلس قيادر الثورر المنحل 202معصوم، يقراره ال انون الذد ينش علا يلراش ال انون 

، وكل ما يترت  عليإ من امتيالاس، والمتمثلض في يعطاش لالجئ الفلسطيني الم يم في 2001في 
العراق، ح وقًا مواليض للمواطن العراقي باستثناش التجنيس. وصار ال رار الذد رفع من البرلمان، بعد 

. وجرس 4466دد مناقشتإ والتصويس عليإ، نافذًا بعد نشره في جريدر الوقاقع العراقيض الرسميض بالع
تسريباٌس توحي باستقدال الفلسطينيين في العراق بقذا ال انون باعتبارهم أجان . وبعد أيام من 
صدور ال رار، أصدرس األمانض العامض لرقاسض الولراش العراقيض بيانًا توضيحيًا أن ال انون الجديد ال 

ش شريحض "األجان " ف ط، يشمل الالجقين الفلسطينيين، أو من هم تحس بند اللجوش، وأنإ يخ
، وقانون آخر جديد لم يتم 1971للعام  51موضحًا أن الالجقين الفلسطينيين يخضعون لل انون 

التفصيل بشأنإ، تم يقراره أخيرا، وأب ا ال راراس التي تحّدد ح وققم نافذر. بيد أن هذا التوضيح ال 
في العراق. فما هي أوضا  هذه الفقض يس ط التخوفاس التي يعيشقا الالجقون الفلسطينيون الباقون 

من الالجقين بعد نحو سبعين عامًا علا النكبض، حيث تساوق هذا ال رار مع تنامي تخوفاس هؤالش 
الناس من وجود أعمال انت امّيض ضّدهم من عراقّيين، بسب  أنباش تحّدثس عن انضمام أعداد كبيرر من 

 وقيامقم بأعمال انتحارّيض في العراق. الفلسطينيين من خارج العراق يلا تنظيم داعش، 
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أدس يلا  1948ما هي األوضا  الحرجض الراهنض لقذه الفقض من الالجقين الفلسطينيين؟ معلوم أن نكبض 
تقجير الفلسطينّيين من وطنقم، وتحويلقم يلا فقاس متنّوعض من الالجقين. وكانس لذل  تداعياس 

اتصفس بعدم االست رار، والريا  الداقم لكّل أشكال  كارثيض علا مست بلقم، ومساراس حياتقم التي
الحمايض، عالوًر علا تفتيس هوّيتقم الوطنّيض، وف دانقم أرضقم وممتلكاتقم، يثر يقامض الكيان 
الصقيوني. كما أدس النكبض يلا تحويل هذا الشع  يلا مجموعاس لقا هوياٌس مختلفٌض في المحيط 

لجأ يليقا الفلسطينّيون يلا وضع معايير محّددر لكيفيض  العربي، حيث عمدس كّل دولض من التي
التعاطي مع الفلسطينّيين علا أراضيقا، فاضطّر الالجقون الفلسطينّيون يلا التكّيل مع طبيعض 
عيشقم وحياتقم في الدول التي لجأوا يليقا. وقد أّدى الفشل في توفير عودر الالجقين الفلسطينيين يلا 

دوا منقا يلا ت سيمقم في الدول العربيض المحيطض بوطنقم المحتّل يلا فقتين: وطنقم وبيوتقم التي طر 
فقض تتابع شؤونقا هيقُض )أو وكالض( األمم المتحدر ئغاثض وتشريل الالجقين الفلسطينيين في الشرق 
األدنا )أونروا(، بالتنسيق مع الدول المضيفض. وفقض تتوّلا شؤونقا الدول الُمضيفض من دون تدخُّل 
"أونروا" أو مؤسساس األمم المتحدر، يلا أن تحصل نلاعاس تؤّدد يلا مخاطر تواجإ هذه الفقض من 
الالجقين. وبسب  غيا  معايير مللمض في ما يتعلق بمعاملض الالجقين الفلسطينيين في البالد العربيض 

ال يود المضيفض، فإن ماهيض وضعقم ال انوني خضعس للتشريعاس الوطنيض في كل دولض. وتمثل 
المفروضض علا ح وق ائقامض، وحريض الحركض، والتوظيل، والتمل ، واالنتفا  بالخدماس الحكوميض؛ 
قيودًا توضع، بدرجاٍس مختلفض، علا الفلسطينيين الحاملين وثاقق الجقين في الدول العربيض. ويليد 

ظمقا الدول عبر مراسيم علا ما سبق أن شؤون الفلسطينيين في الدول العربيض المضيفض، غالبًا ما تن
ولاريض، أو قراراٍس يداريض، والتي يمكن بسقولض الرجو  عنقا استجابًض للظرول السياسيض المتريرر. بيد 

في المنط ض العربيض، والسّيما عندما  الداخليضأن هذا الوضع لم يْحم قم من تأثيراس الحرو  والنلاعاس 
 يلا حرو  لقا طابع يقليمي ودولي. تتجاول هذه النلاعاس الطابع الوطني، وتتحول 

وبالنسبض لالجقين الفلسطينيين الذين لجأوا يلا العراق، وكانوا، في غالبيتقم، من قضاش حيفا 
جلم والطيرر والطنطورر وجبع وأم الليناس وغيرها، ف د قدم أكثرهم مع  الساحلي، مثل عين غلال وا 

ولس ولارر الدفا  العراقيض ائشرال علا الجيش العراقي عند انسحابإ من فلسطين المحتلض، وت
شؤونقم، وتوفير مأوى لقم، وتوليع الطعام عليقم يوميًا في أماكن سكنقم، كما كان يوّل  علا 

، حين ن لس مسؤوليض ائشرال علا الالجقين يلا 1950الجنود. وقد استمر هذا الوضع حتا عام 
ما لمتابعض أوضاعقم باسم "مديريض شؤون ولارر الشؤون االجتماعيض والعمل، والتي استحدثس قس

الالجقين الفلسطينيين في العراق". والالجئ في تعريل المديريض هو من دخل يلا العراق وأقام فيإ 
. وبالتالي، لم يدخل الالجقون الفلسطينيون الذين قدموا يلا العراق، أو لجأوا يليإ، 25/9/1948قبل 
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ن الالجقين الفلسطينيين في العراق، كما لم يدخلوا في بعد هذا التاريخ، في سجالس مديريض شؤو 
 نطاق رعايتقا لقم. 

 
 استثناء "األونروا"

وعند تأسيس "أونروا"، جرى استثناش العراق من نطاق عمل الوكالض، نتيجض اتفاق ما بين الحكومض 
الفلسطينيين  بتوفير كل احتياجاس الالجقين العراقيضالعراقيض واألمم المتحدر، يذ تعقدس الحكومض 

الم يمين علا أراضيقا، في م ابل عدم مساهمتقا في تمويل وكالض الروث وأنشطتقا. وقد عمدس 
مديريض شؤون الالجقين الفلسطينيين في العراق يلا منح الالجئ الفلسطيني "بطاقض هويض شخصيض" 

بيض. وأعفتقم المديريض من للذين سجلوا لديقا، ووثي ض سفر تمّكنإ من السفر يلا البلدان العربيض واألجن
دفع رسوم التسجيل في المدارس )م ابل شقادر ف ر حال(. وبدأس صرل مساعداس ماليض لقم، بدال 
من المساعداس العينيض التي كانس ُتمنح لقم منذ نلوحقم يلا العراق، وكانس المساعدر الماليض تساود 

قل الالجقين الفلسطينيين سكنا مجانيا، هو آنذا  الحد األدنا لدخل العاقلض العراقيض، كما منحس عوا
غرفض واحدر لكل عاقلض. أما ب يض الفلسطينيين من حاملي جوالاس سفر غير عراقيض، أو وثاقق سفر 

األخرى في سوريض ولبنان وغلر، فكانوا ي يمون في العراق  العربيضفلسطينيض تعطا من السلطاس 
ذا ت لوجس األنثا من هذه الفقاس فلسطينيا معترفا بإ بموج  يقامض سنويض تتجّدد حس  الطل . وا 

الذد صدر فيإ  1961الجقا في العراق يجرد ضمقا يلا سجل لوجقا المسجل في المديريض قبل عام 
، ينظم عمليض منح الفلسطينيين في العراق وثاقق سفر خاصض، ويحدد مدر صالحيتقا. 26قرار رقم   

املض العراقي في الوظاقل الحكوميض من حيث الروات  صدر قرار بمعاملض الفلسطيني مع 1964وفي 
والعالواس، لكن الفلسطيني استثني بموج  هذا ال رار، من حصولإ علا امتيال الخدمض الت اعديض، 
بحجض أن ذل  قد يدفعإ للتمس  بالب اش في العراق والتفريط بحق العودر، ومنح الفلسطيني المنتقيض 

دمتإ. ولم تعترل الدولض العراقيض بالالجقين من غلر ومن الضفض خدمتإ رات  شقر عن كل سنض من خ
، التلامًا منقا ب رار جامعض الدول العربيض الذد ي ضي بعدم السماح للنالحين 1967بعد عدوان  الرربيض

الفلسطينيين بتر  أراضيقم تحس نير االحتالل ائسراقيلي، ونلوحقم يلا األقطار العربيض. وفي 
من مجلس قيادر الثورر ي ضي بمعاملض الالجئ الفلسطيني معاملض المواطن العراقي ، صدر قرار 1973

في ح وقإ المدنيض واالجتماعيض )ما عدا السياسيض(. وبالتالي أصبح من حق الالجئ الفلسطيني أن 
يشرل وظيفض حكوميض، أو يمتل  ع ارا أو سيارر أو محال تجاريا، كما صار في يمكانإ ملاولض المقن 

ر، كالتجارر والصناعض، وأن يمتل  رصيدا في المصارل. وبناش علا ال رار المذكور، استبدلس الحر 
الوثاقق الخاصض بالفلسطينيين، وشط  عنقا كلمض الجئ، ومنح الالجقون هوياٍس ووثاقق سفر عراقيض 
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تمنح  المساعدر الماليض التي كانس 1975خاصض بالفلسطينيين. واستنادا لقذا التريير، توقفس عام 
 لالجئ الفلسطيني. 

، بيد أن 1993و 1973ويمكن ال ول عموما ين أوضا  الالجقين الفلسطينيين في العراق تحّسنس بين 
، 1973الحصار الذد فر  علا العراق بعد حر  الخليج الثانيض أس ط قرار مجلس قيادر الثورر عام 

لاولض كل أنوا  النشاط التجارد حين أصدرس الحكومض قراراس منعس بموجبقا غير العراقيين من م
والصناعي في العراق، "بما في ذل  امتال  ع ار أو سيارر أو حتا الحصول علا اشترا  هاتل". 
وقد شمل ال رار جميع الفلسطينيين في العراق من الجقين، ومقاجرين، يضافض يلا الفلسطينيين 

سنواس عجافا، يلا أن تمس المبعدين من الكويس. وعاش الفلسطينيون الالجقون في العراق 
االستجابض لشكاوى الالجقين أنفسقم، وتوسطاس بع  ال وى الفلسطينيض، فأصدر مجلس قيادر الثورر 

-1948قرارا يقدل يلا استثناش الالجقين الفلسطينيين المسجلين في العراق بين عامي  2000عام 
يال ين قرار االستثناش هذا لم يأخذ ، 1993ف ط، من يجراشاس الحمايض االقتصاديض المتخذر عام  1950

عن مجلس  202طري إ يلا التنفيذ. وب ي وضعقم ال انوني ضبابيا قابال للتأويل، حتا صدور ال رار 
، وفيإ: يعامل الفلسطيني الم يم يقامض داقمض في العراق 12/9/2001قيادر الثورر، في جلستإ في 

ثناش الحق في الحصول علا الجنسيض العراقيض، يال معاملض العراقي في جميع الح وق والواجباس، باست
 . 1948أن الفلسطينيين في العراق لم ي ّدر لقم أن يتمتعوا بأول امتيال قانوني واضح لقم منذ 

 
 يمريكبعد االحتالل األ

احتلس برداد بعد عامين، وس ط معقا هذا ال رار، لتحل مكانإ قراراس الطاقفيض والعنصريض، حيث 
، بحجض 2003ي في مريكون الفلسطينيون في العراق مأسار ح ي ّيض بعد االجتياح األواجإ الاّلجق

دعمقم نظام صدام حسين، حين تّم استقدال الفلسطينّيين أكثر من األقّلياس األخرى. وعانا 
الفلسطينيون الذين ب وا من اضطقاد فقاٍس من الشع  العراقي، وأضحوا هدفا للعنل والمضاي اس 

ألل الجئ فلسطيني في العراق،  34 حواليمنالل ع   س وط العراق، وتدهورس أحوال والطرد من ال
ودأبس جماعاس مسّلحض علا تقديدهم، ين لم يرادروا العراق فورًا، فاضطر أكثرهم للفرار يلا الحدود 

رار األردنيض والسوريض والسعوديض، حيث عاشوا في مخّيماس بداقيض مّرر أخرى. وواجإ الذين حاولوا الف
من العراق ع باس أكبر بكثير مّما واجقإ المواطنون العراقيون من األقّلياس األخرى المعّرضون 
للخطر كالمنداقّيين والكلدان، ولاد األمر سوشا رف  است بال الدول األخرى، العربيض واألجنبيض، لقم، 

س قليلض عارضض، حيث تركوا سنواس عال ين علا الحدود، ف د أغل س دول المنط ض، مع استثناشا
حدودها بإحكام أمام الفلسطينيين الفاّرين من العراق، حيث رفضس البلدان المجاورر، كاألردن 
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والكويس والسعوديض وسوريض است بالقم. ما أدى يلا جعلقم يعانون سنواس في مخيماس لجوش جديدر 
 المتحدراألمم  تفت ر ألبسط الخدماس، يلا أن أعادس توليع معظمقم علا دول أجنبيض مفوضيض

، سمح أللل منقم بالقجرر يلا البراليل، وحصل 2007لشؤون الالجقين. ففي أكتوبر/ تشرين األول 
بع  مقاس منقم علا حق اللجوش في السودان، وسمحس أيسلندا لنحو ماقض منقم باللجوش يليقا، 

س الالجقين دولض أخرى است بل 30وكذل  تشيلي. يضافض يلا هذه الدول، هنال  ما يليد عن 
الفلسطينيين علا أراضيقا، منقا الوالياس المتحدر )است بلس ألل الجئ( وأستراليا وفنلندا وتشيكيا 
يطاليا وفرنسا وغيرها. وما جرى وقتقا مع فلسطينيي العراق هو تقجير  وتركيا وبريطانيا وسويسرا وا 

عادر توطين جديد.   وا 
قرار عن  2015ي العراق، صدر في مارس/ آذار وبعد سنواس من المعانار لمن ب وا من فلسطيني

مجلس ال ضاش األعلا العراقي، ي ضي بمعاملض الالجقين الفلسطينيين الم يمين في العراق معاملض 
المواطنين العراقيين في كل المعامالس الرسميض، ما عدا الحصول علا الجنسيض العراقيض. ولذا، فإن 

طينيين في الوقس الراهن، وكذا المخاول من ف دان ح وققم، ما يعانيإ من تب وا من الالجقين الفلس
يؤكدان ما قالإ الناق  العراقّي، محّمد الخالدد، ل موقع مونيتور، يّن هنا  اعتداشاس ح ي ّيض علا 
الفلسطينّيين في العراق، تقدل يلا ترحيلقم. وأبرل أسبا  ذل ، البعد الطاقفّي، يذ ينظر يليقم بع  

سّنض يؤّيدون التطّرل. وقال الناق  نفسإ ين ما ي ل وراش ذل  هو السعي يلا  الشيعض علا أّنقم
ترحيلقم، لتستولي علا ع اراتقم وأمالكقم جماعاس مسّلحض. وأفاد بأّن التقديداس سرّيض، وتصع  
متابعتقا كّلقا من الجقاس األمنّيض. وحس  معلوماس، انخف  عدد الفلسطينيين الباقين في العراق 

شخش، والتحّركاس وال راراس المعاديض لقم، بما فيقا عدم  3500ض كبيرر، فال يتجاول ارن يلا درج
منحقم الح وق ائنسانيض المعطار للمواطن العراقي ين كانس صحيحض، سيؤدد لتقجير هذه المجموعض 

 ال ليلض. 
مكت  مفوضيض وباعتبار أن الالجقين الفلسطينيين في العراق ي عون خارج صالحيض "أونروا"، وأن 

األمم المتحدر لشؤون الالجقين يعمد يلا تطبيق بنود الف رر الثانيض من المادر د التي قّررس أنإ يذا 
توقفس الحمايض أو المساعدر عن الالجقين الفلسطينيين، ألد سب ، من دون أن يكون هنا  حل 

االتفاقيض، والتي تستند يلا  واقعي لمشكلض الالجقين، يصبح هؤالش األشخاش مؤهلين للتمتع بملايا تل 
عادر االندماج فيقا بشكل آمن وبكرامض.  تطبيق أحد الحلول الثالثض: العودر الطوعيض يلا أوطانقم وا 
االندماج في البلدان التي لجأوا يليقا. يعادر التوطين في بلد ثالث. والمؤسل أن المفّوضيض العليا 

للفارين من العراق. ولذا، لم تؤد حالإ الفلسطينيين في لشؤون الالجقين فشلس في توفير الخيار األّول 
العراق يلا تفتيس وجودهم، وتبديد وحدتقم الكيانيض فحس ، بل ساهمس في تنفيذ ترتيباس يس اط مبدأ 
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العودر يلا فلسطين. وهكذا، في ظل فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراس األمم المتحدر التي تفضي 
عام  3236، وال رار 1948الصادر في  194بيوتقم وديارهم حس  ال رار يلا عودر الالجقين يلا 

ال اضي بربط العودر وت رير المصير بإقامض دولض فلسطينيض، وذكرس فيإ أن حق العودر غير  1974
قابل للتصرل؛ في ظل هذا الفشل، هنا  حاجض، علا مستوى الكرامض والمساوار ائنسانيض، للعمل 

ائقليميض والدوليض لدعم ح وق الشع  الفلسطيني، ومنقا حق الجقيإ في المشتر  علا األصعدر 
 العودر.

 4/12/2018، العربي الجديد، لندن
 

 اإلسرائيلية -التدويل كبديل للمفاوضات الفلسطينية  .68
  ماجد كيالي

ائسراقيليض، عبثيض ومضّللض ومجحفض،  -منذ البدايض كان واضحًا أن عمليض المفاوضاس الفلسطينيض 
وليس ثمض نقايض واضحض أو لمنيض لقا، ذل  أن يسراقيل، بحكم طبيعتقا كدولض استعماريض واستيطانيض 
وعنصريض وأيديولوجيض، ال يمكن أن ت دم للفلسطينيين شيقًا، برضاها، بخاصض أنقا الطرل األقوى، 

 المواتيض لقا.من حيث موالين ال وى، وال درر علا السيطرر، وتوفر المعطياس الدوليض وائقليميض 
يضافض يلا ما ت دم فإن مشكلض الفلسطينيين في هذه العمليض، أيضًا، أنقم دخلوها وهم يفت دون أليض 

(، 1993-1987أوراق قور، عدا الحق وعدالض ال ضيض واستعدادهم للتضحيض ولخم االنتفاضض األولا )
، كما بّينس التجربض وبثمن باهظ، التي جلبس لقم تعاطفًا دوليًا واسعًا، حينقا، لكن كل ذل  ال يكفي

 وبعد أكثر من ربع قرن علا هذه العمليض، التي بدأس منذ مطلع التسعينياس.
بيد أن ما ينبري التذكير بإ هنا أن مشكلض الفلسطينيين، لم تتوّقل علا ما ذكرناه، ف ط، يذ انخرطس 

ا، بأد مرجعيض دوليض، قيادتقم في تل  المفاوضاس من دون التسّلح، أو من دون تحصين موقفق
تتمّثل بال راراس الصادرر عن مجلس األمن الدولي وعن الجمعيض العموميض لألمم المتحدر، هذا أواًل. 
ثانيًا، ين هذه ال يادر راهنس علا العمليض التفاوضيض كخيار وحيد، من دون االنتباه يلا ضرورر اعتماد 

المراهنض انطوس، أيضًا، علا توّهم نلاهض الوالياس خياراس أخرى، بديلض، أو مواليض. ثالثًا، أن تل  
 المتحدر، في ضمانقا أو في رعايتقا للعمليض التفاوضيض.

ارن، وبعدما حصل ما حصل، بخصوش ت وي  خيار المفاوضض والتسويض، وانسداد ما يعرل بحّل 
هذا االتفاق، ورفضقا (، بحكم تقّر  يسراقيل من استح اقاتقا في 1993الدولتين، وف ًا التفاق أوسلو )

معانقا في استيطان وتقويد وتريير معالم األراضي  ت ديم المطلو  منقا لتسيير عجلض التسويض، وا 
المحتلض، وبواقع تمّلش الوالياس المتحدر من مكانتقا كرا  نليإ لقذه العمليض، بخاصض بعدم ضرطقا 
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الدوليض، ما تمثل أخيرًا باعترافقا  علا يسراقيل لتنفيذ ما هو مطلو  منقا، واستقتارها بال راراس
بال دس عاصمض موحدر ئسراقيل ون ل السفارر األمريكيض يليقا، باس من الملح البحث عن خياراس 

 أخرى للفلسطينيين.
في هذا ائطار، ليس ثمض مسؤوليض في أد حديث عن استعادر خيار الكفاح المسلح، أو حتا خيار 

ض الثانيض المسلحض )وليس األولا(، يصدر عن هذه الجقض أو تل  انتفاضض ثالثض علا غرار االنتفاض
من الفصاقل الساقدر، ألن هكذا حديث ينطود علا التخّيالس والتوهماس، كما يصدر من روح 
رادويض، ليس لقا أد عالقض بائمكاناس، أو بالواقع، أو بالمعطياس الدوليض وائقليميض  شعاراتيض وا 

لخرا  الدولتي والمجتمعي في المشرق العربي، ألن هكذا خيار قد يفضي الساقدر، ال سيما مع هذا ا
يلا عكس المتوّخا منإ، يد يلا خدمض يسراقيل، وتسقيل سياساتقا المتعل ض باالستيطان ومصادرر 

 األراضي وتريير الوضع الديمررافي، والسيما في ال دس، والتضييق علا الفلسطينيين.
لسطينيض ثالثض خياراس، علا ثالثض أصعدر، أولقا، يحالض قضيض فلسطين علا ذل  ثمض أمام ال يادر الف

يلا األمم المتحدر، بكل هيقاتقا، لوضعقا أمام مسؤولياتقا بخصوش ال راراس الصادرر عنقا. ومعنا 
ذل  أن الفلسطينيين ال يحتاجون لمفاوضاس مع يسراقيل، يال في ما يخش الجوان  الجلقيض أو 

(، 1967شأن قضايا ت رير المصير والحق في يقامض دولض في األراضي المحتلض )ائجراقيض، أما في 
نقاش االستيطان واالحتالل، فقذه كلقا ثمض قراراس واضحض فيقا، حتا  بما فيقا في ال دس الشرقيض، وا 

 من مجلس األمن الدولي.
ه ال ضيض، التي لقا طبعًا، من السذاجض االعت اد أن هكذا خيار يعني أن المنظمض الدوليض ستحّل هذ

نما ال صد منإ، ف ط، يعفاش ال يادر من مرّبض االنخراط في  من العمر سبعض ع ود بعصا سحريض، وا 
مسرحيض عبثيض اسمقا المفاوضاس، والتسقيل عليقا صّد الضرط الخارجي بقذا الخصوش، ووضع 

 ي في قضيض ال دس.كمرييسراقيل في مواجقض العالم، تمامًا كما حصل أخيرًا في شأن ال رار األ
الفكرر هنا، بصورر أكثر تحديدًا، أن ال يادر الفلسطينيض معنيض باستثمار ما حدث علا الصعيد الدولي، 
بتحميل أمر ال ضيض الفلسطينيض وأمر المفاوضض لألمم المتحدر، يذ لم يسبق أن القس ال ضيض 

كان في مواجقض الوالياس المتحدر  الفلسطينيض تعاطفًا دوليًا، مثل هذه المرر، ال سيما أن ما حصل
يض بالذاس، وليس في مواجقض يسراقيل ف ط، هذا أواًل. وثانيًا، أن ما حصل، بشأن ال دس، لم مريكاأل

عضوا  14يتوقل علا الجمعيض العامض وانما حصل قبل ذل  في مجلس األمن الدولي، يذ كان ثمض 
، ما بّين مدى العللض «(الفيتو)»حق الن   في مواجقض الوالياس المتحدر، التي اضطرس الستخدام 

التي وقعس فيقا. وثالثًا، أنإ في هذه المرر صوتس كل الدول األعضاش في مجلس األمن الدولي، 
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تأييدًا للحق الفلسطيني في ال دس الشرقيض، وحتا كندا والمكسي  جارتا الوالياس المتحدر امتنعتا عن 
 (.أستراليا)ومعقما  يمريكالتصويس، أد لم تؤيدا الموقل األ

من ناحيض أخرى، فإن هذه الفكرر تتضمن تصحيح لخطأ سابق كانس ال يادر الفلسطينيض وقعس بإ، 
وانتبقس لإ متأّخرر، تمّثل بعدم استنادها يلا قراراس المجتمع الدولي، للتعوي  عن الن ش في ال وى 

االعترال بقا كدولض من قبل الجمعيض والمعطياس في مفاوضتقا يسراقيل. ومعلوم أن يسراقيل ذاتقا تم 
)الخاش  181العامض لألمم المتحدر، وأن هذا االعترال جاش مشروطًا ب بولقا ال رارين: 

(، علمًا أن ال رار األول، بر  النظر 1949)الخاش بحق العودر لالجقين  194(، و1947بالت سيم،
، ولكنإ تحدث أيضًا عن اتحاد عن الجدل بشأنإ، لم يتحدث ف ط عن دولتين فلسطينيض ويقوديض

اقتصادد بين الدولتين، وعن ح وق الفلسطينيين واليقود في كل من الدولتين، كما نش علا وضع 
الصادر عن مجلس  242خاش لمدنيض ال دس تحس يدارر دوليض. وحتا يذا تجاولنا ذل ، فثمض ال رار 

، كما ثمض عشراس 1967لتقا عام األمن الدولي وال اضي بانسحا  يسراقيل من األراضي التي احت
ال راراس الدوليض، عن مجلس األمن وعن الجمعيض العامض، وعن القيقاس األمميض الفرعيض المختصض، 
التي تتحدث عن حق ت رير المصير، وعدم جوال احتالل أراضي الرير بال ور، وعدم تريير أوضا  

 يد ال دس... الخ.األراضي الخاضعض لالحتالل، وال شرعيض االستيطان، أو تقو 
هذا كلإ يؤكد أن ال داعي للمفاوضاس، أصاًل، ألن وظيفتقا، ف ط، يرغام الطرل الفلسطيني علا 
ت ديم تنالالس ئسراقيل، علا ما أثبتس التجربض، وأنإ ليس ثمض أد دا  للمفاوضاس، ألن قراراس 

 لسطينيض.المجتمع الدولي لم تتر  شيقًا لم ت لإ بخصوش مختلل جوان  ال ضيض الف
وبخصوش الخيار الثاني، في شأن ما يمكن أن تفعلإ ال يادر الفلسطينيض، في ظروفقا الراهنض، فيتمثل 
بضرورر حسم هذه ال يادر موقفقا حول يعادر بناش البيس الفلسطيني، والسيما يعادر بناش الكياناس 

تعادر فاعليتقا وحيويتقا السياسيض، أد المنظمض والسلطض والفصاقل، علا أسس جديدر، تمّكن من اس
وصدقيتقا عند الفلسطينيين في الداخل والخارج، باعتباره حركض تحرر وطني، وذل  بعد أن دّبس فيقا 
العطالض، وأفلس روحقا النضاليض، بنتيجض تحولقا يلا سلطض تحس االحتالل، يذ أن هذا هو الخيار 

فاوضض والعمل المسلح. ومعلوم أن هذا المتاح في يد الفلسطينيين، اليوم، وبعد يخفاق خيارد الم
الخيار تم ركنإ جانبًا، بواقع ت"كل شرعيض الكياناس الفلسطينيض وتقميش منظمض التحرير، التي لم 
يجتمع مجلسقا الوطني منذ أكثر من ع دين، علا رغم أن هذا الوضع بالذاس أسقم في يضعال 

 لفلسطينيين، في كافض أماكن تواجدهم، كما أنإالكياناس الفلسطينيض، وفي توسيع الفجور بينقا وبين ا
 أسقم في يضعال مكانض ال يادر الفلسطينيض علا الصعيدين العربي والدولي.
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الخيار الثالث، يبنا علا استعادر الحركض الوطنيض الفلسطينيض لطابعقا كحركض تحرر وطني، وهذا 
يجاد المعط ياس التي تسمح باالنتقاش من يتطل  وقل عالقاس التنسيق األمني مع االحتالل، وا 

عالقاس التبعيض االقتصاديض ئسراقيل وت ليل االعتماديض علا الخارج، وضمن ذل  تريير وظاقل 
دارر شؤونإ، وتعليل صموده. كما يتطل  ذل   السلطض، بحيث يتركل هّمقا علا خدمض شعبقا وا 

المحتلض ضد االستيطان  احتضان أشكال الكفاح الشعبي التي يخوضقا الفلسطينيون في األراضي
ومصادرر األراضي وبناش الجدار الفاصل وتقويد ال دس، ألنإ ال يمكن الضرط علا يسراقيل، 
وائسراقيليين، في ظل واقع من احتالل مريح ومربح. وطبيعي أن ذل  يتطل ، أيضًا، يعادر االعتبار 

يجض قيام يسراقيل كدولض استعماريض للروايض الفلسطينيض التي تأسسس علا النكبض، ومشكلض الالجقين، نت
استيطانيض وعنصريض وأيدلوجيض، وصوغ رؤيض سياسيض تستنق  الشع  الفلسطيني وتعلل هويتإ، 
ومشاعره كشع ، باستعادر التطابق بين قضيض فلسطين وشع  فلسطين وجررافيض فلسطين، سيما أن 

 يسراقيل ذاتقا تصار  علا كل فلسطين.
طينيض، والحركض الوطنيض، التي استعادس، في هذه الظرول، بعضًا من روحقا هذه فرصض ال يادر الفلس

كحركض تحرر وطني ومن شرعيتقا كممثل للفلسطينيين، يضافض يلا استعادتقا مكانتقا ك ضيض نبيلض 
 وعادلض في العالم، لكن ذل  يحتاج من ال يادر المعنيض البناش عليإ كي يمكن استثماره.

 4/12/2018، ، لندنالحياة
 

 الحــرب علــــى غـــــزة ال تفــيــد إســرائــيــل اآلن .69
 ليكس فيشمانأ

 –من ولير الدفا ، عبر رقيس األركان وانتقاش بجقال ائعالم العسكرد  –ين تجربض جقال األمن 
غلر تعر  صورر جلقيض جدا، علا أقل ت دير.  يذ  –في ت ليم عمليض التصعيد علا حدود يسراقيل 

ال يدور ف ط عن يحصاش الصواريخ وقذاقل القاون التي تطلق نحو يسراقيل في األسابيع  ين الحديث
األخيرر، بل عن عمليض أكثر جوهريض وعم ا بكثير تمر علا حماس وترفع درجض الحرارر علا الحدود، 

 وهذه مجرد البدايض.
عن يدارر شؤون قطا  ل د اتخذس حماس قرارا استراتيجيا لتنفيذ خطور أحاديض الجان  في التنالل 

كانون األول بأن  18غلر. وقادتقا ال يخفون ذل ، ف د صرح لعيم المنظمض، يحيا السنوار، في 
 حماس لن تعود لتحكم قطا  غلر أو تديره، وهذا قرار استراتيجي، شدد قاقال، ولن نتراجع عنإ. 
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ظمض، حس  منشوراس وبالفعل، حين توجقس يلا حماس كي تلجم النار علا يسراقيل، أجابس المن
في الصحافض العربيض، بأنقا لم تعد مسؤولض عن شؤون ال طا ، وانت لس الصالحياس يلا حكومض 

 الوفاق الوطني.
وهكذا وضعس حماس يسراقيل، السلطض الفلسطينيض ومصر أمام الح ي ض: أنا لسس مسؤولض عن النار 

 التي تطل قا منظماس ليسس تابعض لذراعي العسكريض. 
للمرش أن يكون ساذجا كي يصدق بأن حماس تناللس عن السيطرر علا مستوى اللقي ، ولكن ينبري 

 –« الضبط الميداني»ح ي ض أنإ قبل نحو شقر قررس ذراعقا العسكريض بأن ال ور المعروفض ك  
المسؤول عن يحباط النار الصاروخيض من ال طا  من قبل المنظماس المعارضض العاقض، السلفيين وما 

 لم تعد تعمل.  –شابإ 
األخيرر كم تجتقد حماس، علا عشراس االعت االس  األسابيعفي يسراقيل يحاولون ال ول في 

 للسلفيين، التعذي  في السجن وغيرها. 
ئسراقيل، والتي ال تنجح في يقنا  حماس في « متوالنض»هذه قصش هدفقا تبرير ردود الفعل ال  

 واصل يطالق النار. وبالفعل يت –العودر يلا أخذ المسؤوليض 
فال يادر السياسيض في يسراقيل، األسيرر في الخطا  األمني الحماسي لذاتقا، غير قادرر علا أن ت ول 

 للجمقور: نحن ن بل موقل البسي البلاس بأنإ ليسس مناسبض لنا حر  ارن.
ليض وممارسض بدايض استقدل تن يط النار نحو يسراقيل خدمض المفاوضاس للمصالحض الفلسطينيض الداخ

الضرط علا السلطض لتحرير األموال، غير أنإ منذ تصريح ترام  عن ال دس تل ا هذا التن يط بعدا 
 سياسض لحماس هدفقا رفع مستوى التصعيد علا طول الحدود مع يسراقيل.  وأصبحسياسيا آخر 

ا طول صحيح أن حماس ال تطلق النار، ولكنقا تخلق أجواش الم اومض من خالل التظاهراس عل
حدود يسراقيل، وبالتوالد تستخدم منظومض دعايض وخطواس عدوانيض الستقنال االنتفاضض في الضفض 

 وفي غلر. 
كل هذا يلا جان  خطور دخلس في األسبو  الماضي يلا الوعي ائسراقيلي بصخ  عاٍل: خلق 

 عالقض غير مسبوقض بين الذرا  العسكريض لحماس وبين الحرس الثورد ائيراني.
يسراقيل الحظوا أن حماس ال تحتاج حل  هللا كي تصل يلا قادر الحرس الثورد، فالتقنقض التي  في

كانس بمنللض تأكيد علني  –أطل قا قاسم سليماني، قاقد قور ال دس ائيرانيض، والتي ذكرها السنوار علنا 
 علا الحلل الجديد، الذد ي لق يسراقيل جدا.

ا  العسكريض لحماس المال، العلم والعتاد العسكرد، يمكنإ أن فالحرس الثورد يمكنإ أن يعطي الذر 
 يفتح أمامقا جبقاس جديدر للعمل منقا ضد يسراقيل، في جنو  لبنان أو في سوريض.
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حاليا، ال تلال العالقض العمليض في مقدها، علا مستوى الخطط، األحاديث، الخبراش والمال. وتوجإ 
التي وضع  –منإ، ففي اللحظض التي باتس فيقا خطض المصالحض السنوار يلا ائيرانيين بشكل ال مفر 

 توجد في انقيار، فإنإ هو وحماس من شأنقما أن يدفعا علا ذل  ثمنا باهظا.  –كل حماستإ فيقا 
في هذه األثناش تواصل غلر التدهور؛ البنو  تفرغ من المال الن دد؛ األونروا، المشرل األكبر الثاني 

ضاق ض اقتصاديض ستللمقا بإقاالس وت ليصاس في المساعداس. يذا لم يأس بعد السلطض، عل س في 
 فال طا  سيشتعل. –أحد ما بالمال 

يفتر  بإسراقيل أن تختار بين الكوليرا والطاعون: بين توجإ حماس في ضاق تقا يلا ييران وبين 
ن كانس ستضخ المال ي لا غلر ولكن من المساعدر لمسيرر المصالحض الفلسطينيض الداخليض، التي وا 

 شأنقا أن تجعل حماس توأما لحل  هللا. 
خطض ناق  ولير « يديعوس أحرونوس»يسراقيل ال تريد أن تختار. في نقايض األسبو  انكشفس في 

عدس بأمر من رقيس الولراش الخارجيض، مايكل أورن لتحسين الوضع االقتصادد في ال طا ، والتي أ 
 ا. ينتظرون المعجلر. ربما مع ذل  ستكون ثورر في ييران.أحد هنا ال يريد أن ي رر شيقوعرقلت

 «يديعوت أحرونوت»
 4/1/2018، األيام، رام هللا
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