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 48 :كاريكاتير
*** 

 
 قضية الالجئين وحق العودة".. وهي تكرس تدمير إسرائيل"ونروا تخطط لـاأل  :نتنياهو .1

ين نتنيللللاهو سللللي مسللللت ل جلسلللل  مجلللللو الللللورراي رئلللليو الللللورراي اإلسللللرائيلي  بنيللللام:عللللر  تللللل :بيلللل : 
األسلبوعي   :مللو  علن تهييللدق للموقلك األميركللي بتملليك الللدعم لوكالل  األمللم المت لد  ل للو  وت لل يل 

لكنللل لمللن بللهن هلليا التمللليك ينب للي :ن يللتم بالتللدري  وللليو بكميللا   الفلسللنينيين الانونللرواال الالجئللين 
وقك اليمين المتنرك  اليي ير   بتصلفي  األونلروا  وبلين كبير  من المال. وب يا  اول المرج بين م

موقك :ج ر  األمن اإلسرائيلي  وورار  الخارجيل  الليي ي لير ملن تصلفي  وكالل  الالجئلين  ألن يلل  قلد 
يؤدي إلى انفجار سياسي و:مني سي المنانق الفلسنيني  ومخيما  الالجئلين الفلسلنينيين المائمل  سلي 

 الفلسنيني .لبنان واألردن والمنانق 
ملل  لمنةملل  اإننللي :تفللق تمامللاال مللد اننتمللادا  ال للاد  التللي يوج   للا الللرئيو تر الوقللال نتنيللاهو  :مللو: 

األونلللروا. سلللاألونروا منةمللل  تخللللد قالللي  الالجئلللين الفلسلللنينيين  وتخللللد كللليل  روايللل  ملللا يسلللمى  لللق 
ونلروا :ن تتال لى وتلرول. العود   ويل  على ما يبدو  ب دك تدمير دول  إسرائيل. ليا سيج  عللى األ

عاملاال سملن لصلالن الالجئلين الفلسلنينيين  ويلل  عللى  70إن ا عبار  عن هيئ  تم إن لاؤها منفلرد  قبلل 
الرغم من وجلود المفوالي  السلامي  ل ملم المت لد  المعنيل  بمعالجل  قالايا بميل  الالجئلين  مملا يخللق 

بناي : فلاد الالجئلين الليين هلم :نفسل م ليسلوا بنبيع  ال ال يل  الواد ال رلي   ي  تعال  األونروا :
عامللاال :خللرم  ثللم سلليعال  :بنللاي هللؤني  وبالتللالي يجلل  وقللك هلليق  70بالجئللين  وهكلليا دواليلل  تسللتمر 

الم رل . إنني قلدم  اقترا لاال بسليناال مفلادق ت ويلل :ملوال اللدعم المنمولل   اليلاال ل ونلروا إللى المفوالي  
 الجئين  ويل  تدريجياال وب رون ومعايير واا    ب ي  دعم الالجئينالسامي  ل مم المت د  ل ؤون ال
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ال ميميللين  بللدنال مللن الالجئللين الصللوريين الللوهميين كمللا ي للد  اليللوم لللدم األونللروا. وقللد نر لل  هلليا 
الموقللك :مللام الونيللا  المت للد . هلليق هللي النريملل  للماللاي علللى األونللروا ولمعالجلل  قاللايا الالجئللين 

 على  د رعمل. المثل اال ميمي  إيا ةل 
 8/1/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 منظمة التحرير "إرهابية" واشنطن... والكونجرس يعدّ " العالقة مع تصويبعباس وّجه بـ" :زملط .2

 سام رملن :ن الرئيو م مود عباو  .:كد السفير الفلسنيني لدم وا ننن د :م مد يونو -رام هللا 
للل بلللالتصوي ال العالقلل  مللد الونيلل منةملل  الت ريللر  د  ا تللرال تعللمللإلللى :ن للا النةللر ا  المت للد   نستللاال وج 

ل  الإسللرائيلالالإرهابيلل ال. و:اللاك :ن الالمعركلل  مسللتعر ال بللين الفلسللنينيين و سللي :مريكللا سللي اللوي الت للو 
وسي ممابل  :جرت ا معل الال يا ال سي رام هللا سلي :عملا   الكبير سي الر:ي العام  خصوصاال بين ال با .

األوللى  وقلد تكللون  انسلتراتيجي الملدو  قلال رمللن: الإسللرائيل تعتبلر :مريكلا السلا    ول لقلرار ترامل  
الو يلللد   وعللللى هللليا األسلللاو صلللب   تركيرهلللا علي لللا  ونج للل  سلللي اختلللراق الملللرار السياسلللي واإلراد  
السياسلللي ... ول للليا  سالمعركللل  مسلللتعر  سلللي :مريكلللا وملللن مسلللاس  صلللفرال. واعتبلللر :ن سلسلللل  الملللوانين 

الفلسللنينيين نجملل  عللن تللدخل إسللرائيلي ي للدك إلللى اللر  التنللور الجللاري  ا  األخيللر  اللد  والخنللو 
 لمصل   سلسنين سي المجتمد األمريكي.

و:واللن :ن الللر:ي العللام سللي الونيللا  المت للد  ي لل د ت يللرا  وت للو ن  تجللاق دعللم الماللي  الفلسللنيني  
عي  والتلهثير السللبي لليملين ال لاكم سلي نتيج  انت ار المعلوما  البديل  عبر وسائل التواصل انجتما

على مكانت ا  والدور المتنامي للجيل الثلاني والثالل  ملن :بنلاي الجاليل  الفلسلنيني . و:الاك  الإسرائيلال
التي تعمل من خالل اللوبي الداعم ل ا على إن اي الوجلود  الإسرائيلال:ن تنامي هيا التعانك يثير قلق 

ك العالقلل  مللد :مريكللا عبللر سلسللل  مللن المللوانين  ووقللك الللدعم الرسللمي الفلسللنيني سللي وا للننن  ونسلل
المالي  وا غالق مكتل  بعثل  سلسلنين. وعلن مصلير المكتل   : لار إللى :ن الالملانون يملول إن المكتل  

 يوماال من عدم تمديد ست ل  لكن م ست وق خالل هيق الفتر   ليل  :بنلوا المانونال. 90ُي لق خالل 
ت لللون  م مللل  داخلللل ال يلللا  السياسلللي  والمنةومللل  األمريكيللل   بمعنلللى وتلللابد رمللللن :ن الهنلللا  :يالللاال 

الكللونجرو. سللمللر  األولللى سللي تاريخللل ُيمللد م قانونللاال اللد إسللرائيل. قبللل  لل ر ونصللك ال لل ر  قللدم  
عاو الكونجرو بيتي ملاكولم م لروق قلانون يلدعو إللى وقلك اللدعم الملالي إلسلرائيل بسلب  اعتمال لا 

يب مال. وقال: اللم يعلد هنلا  ملا يسلمى دعلم إسلرائيل العلابر ل  لرا   س تلى األنفال الفلسنينيين وتعي
 داخل ال ر  الجم وري توجد :صوا  تعارض يل ال.
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ل ا إرال  المدو من المعادل  استباقاال ألي  ل سياسي  وهيا تراجد عن  ور:م :ن لمرار ترام  ال:هداساال عد   :و 
 اسلتراتيجي لد  :هليت لا للعل  دور الوسلين. وال لدك الثلاني تع دا  وسياسل  :مريكيل   ملا يفملد الونيلا  المت

 هو تصفي   ل الدولتين والماي  الفلسنيني  من قلب ا  وهو المدوال. ووصك المرار بل الالكارثيال.
 1987وتوقك رملن عند الموقك األمريكي من منةم  الت رير  وقال: الهنا  قرار للكونجرو مني عام 

اك: العللللى رغلللم توقيعنلللا اتفلللاق :وسللللو سلللي البيللل  األبللليض وعالقلللا  يعتبلللر المنةمللل  إرهابيللل ال. و:اللل
واتفاقللا  ثنائيللل   ملللا رلنلللا  تلللى اةن مصلللنفين منةمللل  إرهابيللل   س لللل يعملللل هللليا ال. وتلللابد: التوجي لللا  
الرئيو الفلسنيني واا   بوجو  التركير على تصوي  العالق  مد :مريكاال  متسائالال: الكيك تعتبرني 

وقال: ال:نا  خصياال  ال ر  على اإلرها   ثم تعتبرني إرهابياال سي الوق  ياتل ال. ريكاال سي السالم وسي 
 اصل على سيرا :مريكي  مكتو  علي ا الاستثناي من قانون اإلرها ال. هل يعملل هليا... نريلد :ن نفلتن 
الملللك علللى مصللراعيل... مللايا يعنللي :ن يسللن الكللونجرو قانونللاال يمللول: ممنللوق علينللا :ن نناللم إلللى 

  الدوليللل  :و الم كمللل  الجنائيللل  الدوليللل . ملللا  لللهنل  هلللل الم كمللل  الجنائيللل  الدوليللل  منةمللل  المنةملللا
 إرهابي  ... لم ينجن اللوبي بنسك وجود سلسنين سي :مريكا ل اي  اةن  ولكن ما رال ي اولال.

 8/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 إلى االعتراف بفلسطين دولة عاصمتها القدس األوروبيينعباس يدعو  .3
هللا: ك للللف  مصللللادر سلسللللنيني  سياسللللي   :مللللو  :ن الللللرئيو م مللللود عبللللاو سللللينل  مللللن ورراي  رام

سي بروكسل  العمل لدم  كومات م من  22/1/2018خارجي  انت اد األوروبي  اليين سيستمبلونل سي 
عاصلللم  ل لللا. وقلللال المصلللدر  الالمدو ال لللرقي لالال  وبللل67:جلللل انعتلللراك بفلسلللنين دولللل  داخلللل ال لللدود 

 إن الالللرئيو األمريكللي دونالللد تراملل  ورجالللل يعملللون مللد إسللرائيل علللى دسللن  للل   عبللاون الممللر  ملل
يا كانلل  :وروبللا ن تللرال تؤيللد هلليا ال للل  سلل ن علي للا اننتمللال مللن التصللرين إلللى العمللل.  الللدولتين. وا 

   وعاصلمت ا الملدو ال لرقي  67والعمل األكثلر  يويل  هلو انعتلراك بالدولل  الفلسلنيني  داخلل  لدود 
ن سسيبمى كل  يي مجرد كالم غير ملرم أل دال.  وا 

 8/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 يناقش مسألة حّل السلطة ...ولن" يبحث إعادة النظر "بأوسلو"الفلسطيني"المركزي  .4
للل :ملللام المجللللو  :كلللد مسلللؤولون سلسلللنينيون  لللللالال دال  إنلللل لللليو منرو لللاال : ناديللل  سلللعد اللللدين - انعم 

سللللي رام هللا  الت ديللللد مللللن هللللو الللللرئيو  15/1/2018و 14اللللليي سللللينعمد يللللومي المركللللري الفلسللللنيني  
 ن الهنلا  رئيسلاال : الفلسنيني المادم  كما لن يب ل  سلي مسلهل  انتخلا  رئليو سلسلنيني جديلدال  ماليفاال 
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وقالوا إن الالا ون الخارجي  مستمر  لثني الفلسنينيين  بالرئيو م مود عباوال.   ممثالال منتخباال   رعياال 
الت ر  المااد لمرار الرئيو األمريكي  دونالد ترام   الانعتلراك بالملدو عاصلم  للكيلان عن مسار 

اإلسللرائيليال  ونمللل سللفار  بللالدق إلي للا  ولكن لللا تصللندم بللالموقك الفلسللنيني الثابلل  ب ن للاي ان لللتالل 
قام  الدول  الفلسنيني  المستمل  وعاصمت ا المدو الم تل ال.  وا 

:عااي بمن سي م الرئيو عباو ورئاسل  رئليو  109فلسنينيال  اليي يام ونوهوا إلى :ن الالمركري ال
المجلللو الللونني سللليم الرعنللون  سلليب   سللي الإعللاد  النةللر باتفللاق ال:وسلللوال لج لل  اإلل للاي  ولكنللل لللن 

 السلن  الفلسنيني   بل تنوير :دائ ا وت يير وةائف ا. يناقش مسهل   ل  
 8/1/2018 ،الغد، عّمان

 
 مراسم استقبال ثيوفيلوسقاطعوا  رؤساء بلدياتو قداس الشاء الميالد وحضر ب عن ععباس تغي   .5

رام هللا: ا تفللل مسللي يو سلسللنين الليللل  قبللل المااللي  بعيللد الملليالد  سلل  التمللويم ال للرقي  وتراسمللل  
ان تفان  بتةاهرا  مندد  بالبنرير  اليوناني ثيوسيلوو الملت م ببيلد الممتلكلا  األرثويكسلي  للي لود 

 ري  العمارا  سي البلد  المديم  من المدو وسي كاس  :ن اي سلسنين. وتس
وقللاند رؤسلللاي بللللديا  بيللل  ل لللم وبيللل  جلللان وبيلل  سلللا ور للملللر  األوللللى مراسلللم اسلللتمبال البنريلللر  

الالمللللدو :هللللم مللللن  إنثيوسيلللللوو :مللللام كنيسلللل  الم للللد. و:علللللن اننللللون سلللللمان رئلللليو بلديلللل  بيلللل  ل للللم 
 تمبال البنرير ال.ان تفان  بعيد الميالد واس

و اللر الللرئيو الفلسللنيني م مللود عبللاو قللداو منتصللك الليللل لعيللد الملليالد سللي كنيسلل  الم للد سللي 
  مدين  بي  ل م الليي تر:سلل بنريلر  اللروم األرثلويكو سلي المدينل  الممدسل  وسلائر سلسلنين واألردن

 على  رك البنرير . :ن الرئيو قاند للمر  األولى ع اي الميالد اليي يمام من رغم ويل  على ال
 8/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الخضري يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني .6

دعا رئليو اللجنل  ال لعبي  لمواج ل  ال صلار النائل  جملال الخالري  إللى ت لكيل  كومل  : وكان ال
ن و:كللد الخاللري : إنمللاي وننللي باعتبارهللا اللرور  لمواج لل  المخللانر التللي تت للدد الماللي  الفلسللنيني .

هيق ال كوم  منون ب ا العمل على وجل السلرع  عللى دراسل  الخنلوا  األمريكيل  التلي من لا تخفليض 
مليللللون دونر  ومللللا تتبع للللا مللللن ت ديللللدا  بوقللللك عمل للللا  130ونللللروا  بميملللل  األالللللدعم الممللللدم لوكاللللل  

 لر ال  الالخنيرال  و:نلل بمثابل  الإعلالنلوتداعيا  يل  على الالجئلين وسلبل مواج تلل. ووصلك الملرار بل
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جديد  على الالجئلين الفلسلنينيين داخلل األراالي الفلسلنيني  وسلي مخيملا  ال لتا . وقلال السلي هليق 
 ال ال  ن يمكن تصور :و امان رد الفعل على تنبيق المرار عمليالا من جان  الالجئينال.
 8/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 ماع المقبل بغزةعدد شواغر الوظيفة العمومية في االجت تحدداللجنة اإلدارية  .7

  لب    ؤون موةفي 7/1/2018 سي مدين  غر  األ د عمد  اللجن  اإلداري  المانوني   اجتماعاال  :غر 
قنللاق غلللر   اسلللتكمانال نجتماع للا األسلللبوق الماالللي  مؤكللد  :ن انجتملللاق الممبلللل سللي دد رقملللاال لعلللدد 

ريلللاد :بلللو عملللرو  الللليي تلللر:و وقلللال نائللل  رئللليو اللللورراي  ال لللواغر الموجلللود  سلللي الوةيفللل  العموميللل .
اجتماق اللجن  بكامل :عاائ ا سي غر   الاليوم كان استكمانال لالجتماق السابق سي اليي عمد األسبوق 

يجابيلل ال. و:اللاك: اسللتنعنا :ن  المااللي  واجتمعلل  اللجنلل  بكامللل :عاللائ ا وكانلل  نما للا  جللاد  وا 
عموميل   ويسلمن باسلتيعا  الملوةفين الجلدد ناد رقماال تمريبيلاال لعلدد ال لواغر الموجلود  سلي الوةيفل  ال

وقلال :بلو عملرو: سلي انجتملاق الملادم نسلتنيد :ن  سي غر   إالاس  إللى علدد ملن الخلريجين ال لبا .
نعلن علن هليا اللرقم لعلدد ال لواغر المتا ل  للخلريجين الجلدد  ومناق ل  كيفيل  مللي هليق ال لواغر  بعلد 

  يئا  الرسمي .اننالق على هيكليا  الورارا  والمؤسسا  وال
 7/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مواصلة الحراك حتى يسقط قرار ترامب يجبالنائب فقها:  .8

رام هللا: دعلللا عبلللد الجلللابر سم لللا النائللل  سلللي المجللللو الت لللريعي علللن  ركللل   ملللاو  إللللى الللرور  :ن 
الج لا   امل   تلى يلتم إسلمانل  منالبلاال يتواصل ال را  ال عبي والعربلي واإلسلالمي اللراسض لملرار تر 

ل للاي اتفاقيلل  :وسلللو ووقللك  الإسرائيللالالرسللمي  وقيللاد  السلللن  الفلسللنيني  باللرور  سلل   انعتللراك بلل وا 
التنسلليق والمال ملل  األمنيلل  للمماوملل  الفلسللنيني . كمللا  للدد علللى اللرور  قنللد العالقللا  مللد الونيللا  

يي وصلفل بلاألخنر عللى  لبا  الالف  ال ربيل . و لدد المت د  ت ديدا سي مجلال التواصلل األمنلي الل
على ارور  رك الصلفوك  والوقلوك :ملام المجللو المركلري بميلاد  سلتن نتخلاي قلرارا   اسلم   سم ا

   سيما يخك وهم التسوي . الإسرائيلالاد الونيا  المت د  و
 8/1/2018 ،القدس العربي، لندن
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طالق الصواريخ من غزةقتلى اإلسر الارتفاع عدد  :عبريةإحصائيات  .9  ائيليين وا 
  والتي ن ر ملخص ا  اليوم األ د  2017ت ير البيانا  الميداني  للجيش اإلسرائيلي لعام : م مد وتد

إلى ارتفاق سي عدد قتلى اإلسرائيليين والجر ى على الرغم من تراجد عدد العمليا  باألرااي 
واريخ التي :نلم  من غر   وكيل  ارتفاق سي الفلسنيني  الم تل   سيما لو ة اردياد سي عدد الص

 قيم  األموال المصادر  من الفلسنينيين والتي بل   ن و مليون  يكل.
:علن جيش ان تالل عن ارتفاق سي عدد المتلى بصفوك جنودق ومستوننيل العام المااي  رغم 

 تراجد معدل تنفيي عدد العمليا  سي الاف  والمدو.
إسرائيليا   20عملي  قتل سي ا  99  وقع  2017عن الجيش  س نل وسي عام ووسما إل صائيا  صادر  

 263إسرائيليا و:صي   17قتل سي ا  2016عملي  سي عام  269  ممارن  مد 169و:صي   والي 
 آخرين.

بالممابل  :علن جيش ان تالل عن ارتفاق :عداد الصواريخ وقيائك ال اون التي :نلم  من قناق 
 ممارن  باألعوام السابم . 2017البالد خالل العام المنصرم غر  باتجاق جنو  

صاروخا على إسرائيل  معةم ا سمن  سي منانق مفتو    سي  35و س  إ صائي  الجيش  :نلق 
  ين سمن ع ر  سي منانق مههول  :و تم اعتراا ا من قبل المب  ال ديدي .

األ  ر األخير  من العام المااي   ووسما لبيان الجيش سان معةم هيق الصواريخ تم إنالق ا سي
آنك سي عام  5  و والي 2015صاروخا سي عام  21و 2016صاروخا :نلم  سي عام  15ممابل 
2014. 

هدسا للمماوم  خالل العام المنصرم  سيما  59كما اعترك جيش ان تالل  :ن النيران ال ربي قصك 
الفلسنينيين  خالل عمليا  دهم وتفتيش  مليون  يكل من 10:كد :ن قواتل قام  بمصادر  :كثر من 

رهابي ال  على  د  بالاف  ال ربي  والمدو الم تلتين  برعم :ن هيق األموال وةف  لعمليا  العدائي  وا 
 تعبير ان تالل.

 3143ممارن  مد اعتمال  2017سلسنينيا سي عام  3617ووسق اإل صائي   س ن جيش ان تالل اعتمل 
 .2016سلسنينيا سي عام 

 455ور   ومخرن  رعم :ن ا لصند األسل   سي الاف  وتم مصادر   42ا :غلم  قوا  الجيش كم
ادعى :ن ا كان  مخصص   2017 يكل خالل عام  10,061,120قنع  سالح  إااس  لمصادر  
 لدعم العمليا  وعائال  المنفيين.

 7/1/2018، 48عرب 
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 س المركزيحماس في اجتماعات المجلحركة تمثيل رمزي لـ": الحياة" .11
ر   رك  : ست ي صب اح -غر   الم ارك   ال ماوالسي وق  تتبانه خنوا  المصال   الفلسنيني   قر 

سي اجتماعا  المجلو المركري الفلسنيني التي سُتعمد سي ممر الرئاس  سي رام هللا األ د واإلثنين 
 قرارها بعد. الالج اد اإلسالميالالممبلين  سيما لم ت سم  رك  

:ن  ماو قرر  الم ارك  سي انجتماعا  بتمثيل  الال يا السلسنيني  موثوق سي ا لل  وك ف  مصادر
رمري  وترسض الم ارك  عبر تمني  الدائر  التلفريوني  الم لم  )سيديو كونفرنو(  وسيلمي ممثل ا اليي 

ين اليي ُيعتبر بمثاب  هيئ  ت ريعي  وسين  ب الالمركرياللم ُي دد اسمل بعد  كلم  :مام اجتماق 
 المجلو الونني واللجن  التنفييي  لمنةم  الت رير الفلسنيني .

ني    رك  الج اد اإلسالمي انتجاق إلى م ارك  رمري  سي الجلس  انستتا ي  الوت دث  المصادر عن 
بعد قرار الرئيو األميركي دونالد ترام  انعتراك  السمن  كي ت اسة على :جواي الو د  السائد 

:ن ال رك   الال يا الداود   ا  :كد لل  الالج ادالرائيل. لكن النانق الرسمي باسم بالمدو عاصم  إلس
لى بمي   اللم ت سم قرارها بعد إراي الم ارك  :و عدم ا  ون ترال تدرو الدعو ال التي وج  ا إلي ا وا 

   رئيو المجلسين الونني والمركري سليم الرعنون قبل ن و :سبوق.ال ماوالالفصائل بما سي ا 
الدعو  ن تتامن جدول :عمال البما سيناق ل :عااي المجلو  إي :ن  الالج ادال  ا  علم ونفى 

ُيعمد اإلنار الميادي الموق  لمنةم  الت رير )اليي ال  لكنل :بدم رغب  ال رك  سي :ن النجتماعاتل
على ت ار  سيل  ركتا  ماو والج اد( نتخاي قرارا  لمواج   قرارا  ترام  وال كوم  اإلسرائيلي   

الجب   ال عبي  لت رير ال  وهو ما ستنال  بل :يااال ال:ن ُترسد إلى اجتماعا  المجلو لتنفييها
عمد دور  جديد  تو يدي  للمجلو الونني خارج سلسنين  الخالل انجتماعا   إااس  إلى  السلسنين

إلجرايا  لتتسنى الم ارك  سي ا للفصائل وانت ادا  وال خصيا  كاس   وإلنجاح المصال    ورسد ا
   وسق ما قال  المصادر نفس ا.الالعمابي  عن قناق غر 

الديموقراني  ترسض استخدام اننتفاا  :و ال ب   ال عبي  سي  كل نفعي  الولفت  المصادر إلى :ن 
ستنال  ال  و:ن ا ال:و لمجر د ت سين  رون المفاواا  مد إسرائيل  بل من :جل ت رير سلسنين

 ع  مد ان تالل  وعمد اإلنار الميادي الموق   وتعرير  مل  باستمرار ا تبا  كل سئا  ال
 .البي دي :والالمعروس  اختصاراال بل  الالممانع  الفلسنيني  الدولي 

 8/1/2018الحياة، لندن، 
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 ونروا لشطب حق العودةاأل أبو زهري: تصريحات نتنياهو تدلل أن تقليصات  .11
ال ماوال  :ن تمليصا  وكال  غو  وت  يل :كد سامي :بو رهري  النانق باسم  رك  : إسننبول

الالجئين الفلسنينيين ال:نرواال يا  بعد سياسي  وت دك إلى  ن   ق العود   مدلال على يل  بما 
 تك ك عن خن  الإسرائيلي ال إلن اي وجود الوكال  التي ترعى ماليين الالجئين الفلسنينيين.

ئيو  كوم  ان تالل بنيامين نتنياهو :ن وقال :بو رهري سي ت ريد  لل عبر تويتر: إن تصري ا  ر 
وكال  غو  وت  يل الالجئين الفلسنينيين ال:نرواال تخلد  ق العود   تمثل دليال قنعيا :ن التمليصا  

 المالي  عن الوكال  يا  بعد سياسي  و:ن ا ت دك إلى  ن   ق العود .
لتمويل المخصك لوكال  وسي وقٍ  سابٍق   ي ر :بو رهري  من :ن  المرار األمريكي بتجميد ا

 الاألونرواال ي دك إلى تصفي   ق العود  لالجئين الفلسنينيين.
( :ن  الهيا المرار يهتي سي سياق مخنن :مريكي -1-7وقال :بو رهري سي ت ريد  لل  اليوم األ د )

 خنير لمصادر  ال موق الونني  الفلسنيني   وهو استكمال إلعالن ترم  الخاك بالمدوال.
 7/1/2018، سطيني لإلعالمالمركز الفل

 
 سعدات: ندعم الجهود الصادقة التي تقوم بها حماس لتحقيق المصالحة .11

تلمى عاو المكت  السياسي ل رك  المماوم  اإلسالمي  ال ماوال ورئيو مكت   الر:ي: –غر  
 العالقا  الونني   سام بدران رسالَ  رد من األمين العام للجب   ال عبي  لت رير سلسنين الرسيق

 : مد سعدا  من داخل سجنل.
ودعا سعدا  سي الرسال   رك   ماو إلى مواصل  ج ود المصال    و ث ا على الدراس  إمكان 

 الم ارك  سي اجتماق المجلو المركري الفلسنيني ب يجابي   خاص  إيا عمد  خارج سلسنينال.
ج ود الصادق  التي وعبر سعدا  عن استعدادق لتمديم كل ما يستنيد المن موقعل الايقال لدعم ال

 تموم ب ا  ماو لت ميق المصال   والخروج من دائر  اننمسام وني ملفل إلى األبد.
وهنه سعدا   رك   ماو بيكرم اننالقت ا الثالثين  مثمنا مرون  ال رك  العالي  سي التعاني مد 

 مواوق المصال   واست ماقات ا.
د المصل   الونني  العليا واستن اض عناصر و دد :ن المصال   الفلسنيني  هي خيار كل من ين 

قو  ال ع  الفلسنيني ومااعفت ا و  دها سي مواج   ان تالل  معتبرا المماوم  والو د  صنوان ن 
 يمكن :ن يُفصل بين ما.
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و:كد :ن موقك الجب   ال عبي  كان وسيبمى إلى جان  خيارا  ال ع  الفلسنيني وقواق ال ي  سي 
ن :جل ت ميق المصال   والو د  الونني  واننتصار على كل الكوابن الم لي  المماوم  والناال م

 والدولي  التي تعيق نريق إنجارها  وسي ممدمت ا رسد العموبا  كاس  عن قناق غر .
وجاي  تصري ا  سعدا  ردا على رسال  بعث ا لل بدران هنهق سي ا باليكرم الخمسين نننالق  

 ها على آخر تنورا  ال ال  الفلسنيني  وج ود المصال  .الجب   ال عبي   و:نلعل عبر 
وعب ر بدران سي الرسال  عن تمدير  رك   ماو لج ود الجب   ال عبي  وموقف ا من ج ود المصال   
الفلسنيني   متع داال بتواصل سعي ال رك  إلى تنوير العمل الجماعي الفلسنيني وتمتين الصك سي 

 ماي  الفلسنيني .مواج   الت ديا  التي تواجل ال
 7/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 فتح: شعبنا وقضيتنا يمران بلحظة تاريخية حرجة وخطيرة .11

:علن   رك  ستن  :ن ال ع  الفلسنيني  وقايتل الونني  العادل  يمران بل ة  تاريخي  : رام هللا
   وانرتماي بال ال  الونني  بعيدا  رج  وخنير   تتنل  من الكل الونني ت مل المسؤولي  التاريخي

 عن األجندا  الفصائلي  الايم .
وقال  ستن  سي بيان صدر عن ا اليوم األ د  إن إعالن الرئيو األميركي دونالد ترم  اعتبار المدو 
عاصم  إلسرائيل  وما تبد يل  من ت ريعا  وقرارا  إسرائيلي  تن ي تماماال مبد:  ل الدولتين  وتام 

ن كل يل  ي ير الاف  وق م اول  متعدد  األنراك لتصفي  الماي   إلىناق غر  إلسرائيل  وا 
 الفلسنيني .

و:كد  ستن :نل و:مام هيق الت ديا  الخنير  والمصيري   ن بد من استن اض ناقا   عبنا  وتعرير 
 وتمتين و دتل الونني   باعتبارها المدخل ل ريم  هيق المخننا  والم اون .

التعليما  التي :صدرها الرئيو م مود عباو  بهن تتم رياد   إلىنار  : ار  ستن وسي هيا اإل
الناق  الك ربائي  إلى :هلنا سي قناق غر  سي سياق تلبي  ا تياجاتل  وب ض النةر عن ال يثيا  

 والعمبا  التي كان  ت ول دون  صول يل  سي السابق  وهيا كلل ب دك تعرير جب تنا الداخلي .
  جماهير  عبنا وقواق السياس  والمجتمعي   للو د  والتكاتك وانلتفاك  ول قياد  الرئيو ودع  ستن

:بو مارن  اليي يخوض بصالبل وثبا   معرك  الوجود دساعا عن المدو  باعتبارها العاصم  األبدي  
 لل ع  الفلسنيني والدول  الفلسنيني  المستمل   ودساعا عن ال موق والثواب  الونني .

 7/1/2018، لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
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 : البطريرك ثيوفيلوس لص وفاسد يجب إقالته من منصبه"الشعبية" .11
ات م  الجب   ال عبي  لت رير سلسنين  بنرير  الروم األرثويكو الكيريوو ثيوسيلووال بهن ل : غر 

وم اكمتل  تل   ويج  م اسبتل اللك وساسدال وقال  إن ل الغير مر   بل سي األرااي الفلسنيني  الم
قالتل من منصبل على تورنل سي تسري  وبيد األرااي واألوقاك العربي  سي سلسنين الم تل   وا 

 للكيان الص يوني  ساالال عن عالقاتل المت عب  مد دوائر ان تالل خاص  األمني  والعسكري ال.
( بموقك 1-7نسخ  عنل  األ د )و: اد  الجب   سي بياٍن ل ا وصل الالمركر الفلسنيني لإلعالمال 

اإلجماق الونني وال عبي والديني سي مدين  بي  ل م وبي  سا ور وبي  جان وعموم مدن الاف  
 والمدو و:هلنا سي الداخل الم تل  الراسض والمماند للريار  واليي تصدم لموك  البنرير  الفاسد.

 7/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المسيحيين في مواجهة البطريرك ثيوفيلوسي موقف حماس تحيّ   .11
 ي   رك  المماوم  اإلسالمي  ال ماوال الموقك الونني األصيل والم رك للمسي يين اليين وقفوا 
على قل  رجل وا د سي مواج   البنرير  كيريوو ثيوسيلوو الثال   وعملوا على منعل من الوصول 

 الميالد.إلى كنيس  الم د سي بي  ل م للم ارك  با تفان  
وقال   رك   ماو سي تصرين ص في  إن ا ترم سي هيق الوقف  الم رس  تجاق البنرير  المتورن 
سي صفما  بيد :وقاك للكنيس  األرثويوكسي  سي المدو :و تهجيرها لال تالل امتدادا للمواقك 

 عبنا مسلمين و:ااس  :ن هيق الوقف  تمثل تعبيرا صادقا وصري ا عن تال م :بناي  الونني  النبيل .
 ومسي يين سي وجل المفرنين والمتوانئين مد الم تل الص يوني.

ودع   ماو ج ار المااي الفلسنيني إلى تسريد اإلجرايا  المانوني  والب  سي الماايا المرسوع  
كما دع  الكنيس  األرثويكسي  إلى  اد البنرير  ثيوسيلوو واتخاي العموبا  الرادع  ب مل.

ل  لمنال  رعاياها ومؤسسات م الديني  بعرل البنرير  ثيوسليوو ورسد ال ناي انستجاب  العاج
 الكنسي عنل.

 7/1/2018، موقع حركة حماس
 

 : ال خطوط حمراء في التصدي للمؤامرة بحق القدس"لجان المقاومة" .11
  :كد  لجان المماوم  ال عبي  سي سلسنين بهن المؤامر  على الماي  الفلسنيني  بات  مك وس: غر 

بهدوات ا الخبيث  التي تست دك  منا الثاب  والراسخ سي سلسنين السي م اول  بائس  من بعض 
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األساكين إليجاد م روعي  لال تالل ال ا م ألرانا  ومساهم  من خالل مواقف م المخري  سي ت ويد 
 المدو الم تل ال.

( : 1-7خ  عنل  األ د )وقال  لجان المماوم  سي بياٍن ل ا وصل الالمركر الفلسنيني لإلعالمال نس
اللن تمر هيق المؤامر  اةثم   وستبمى المدو عاصم  سلسنين األبدي   وسيتمكن  عبنا الفلسنيني 

و:ااس : الالخيارا  كاس   وقواق ال ي  من إسمان المؤامرا  كاس   بصمودهم ومماومت م الباسل ال.
س ال اال.مفتو   :مام  عبنا ومماومتل  ولن تكون هنا  خنون  مراي سي ال  تصدي للمؤامر  وا 

 7/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 النطالقة الثورة الفلسطينية 53صيدا: اآلالف ُيحيون الذكرى الـ .11
يوم األ د  م رجانالا سياسيًّا  ا دالا سي مدين    نةَّم   رك  الستنال سي لبنان :وسا –لبنان  -صيدا

ق  الثور  الفلسنيني  و رك  الستنال  ويكرم يوم ال  يد صيدا بمناسب  اليكرم الثالث  والخمسين نننال
 الفلسنيني.

وتمدَّم ال اور سفير دول  سلسنين لدم الجم وري  اللبناني  : رك دبور  و:مين سر  رك  الستنال 
وسصائل الم. .كال سي لبنان ال اج ست ي :بو العردا   و:عااي قياد   رك  الستنال سي السا   

لموم واأل را  الونني  واإلسالمي  اللبناني  والفلسنيني   واألج ر  األمني  اللبناني   وممث ِّلون عن ا
 اللبناني   و  د كبير من :بناي  عبنا الفلسنيني المادم من :ن اي لبنان كاس  ال.

واست ل الم رجان بالوقوكِّ دقيم  صم  ألرواح   داي اأُلمَّتين العربي  واإلسالمي   وسي ممدَّم م 
  يد ياسر عرسا   وعركِّ الن يَدين الوننيَّين اللبناني والفلسنيني ون يد  رك  الستنال  المائد الرمر ال

 ُثمَّ ُعرَِّض سيلم وثائميٌّ عن األسير  المناال  ع د التميمي.
وتخلل الم رجان إلماي العديد من الكلما   است ل ا مفتي صور و:قايت ا ال يخ مدرار ال بال   يَّا 

لمرابن والمداسد عن :رال وممد ساتل  وخكَّ باليكر :هلنا سي مدين  المدو سي ا ال ع  الفلسنيني ا
 اليين يرابنون سي بي  الممدو يداسعون عن الممدَّسا  المسي ي  واإلسالمي .

ل :بو العردا  بالت ي  إلى ال ع  الفلسنيني سي لبنان  ودعا إلى المريد من  وسي الختام  توجَّ
المعار  والصراعا  وال رو  الجانبي   التي : علت ا اإلدار   التاامن العربي  وانبتعاد عن

 األمريكي  سي المننم  إلل اي :متنا العربي  واإلسالمي  عن قايت ا المركري   قاي  سلسنين.
 7/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
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 البردويل: المصالحة خيار حماس االستراتيجي .11
 ماو بمننم  المرار   رق م اسة  خانيونو  عصر اليوم نةم   رك  المماوم  اإلسالمي  : غر 

 ال.والمهمولالخميو لمايال سياسياال بعنوان الالماي  الفلسنيني  بين الواقد 
و ار  سي اللماي عاو المكت  السياسي ل ماو د. صالح البردويل والميادي سي  رك  الج اد 

ل :بوةريف  ب اور النخ  المجتمعي  اإلسالمي خالد البنش والميادي سي الجب   الديموقراني  نال
 والوج اي.

و:كد البردويل :ن المصال   الفلسنيني  هي خيار  ماو انستراتيجي  على :ن تكون على مبد: 
و:ااك  ال ماو  ريص  على م ارك  الجميد سي الماايا الونني  اإلقصاي. ال راك  السياسي  ن 

اهم على كاس  بنود المصال   وتفاصيل ا إن :ن ليل  جلسنا مد كاس  الفصائل الفلسنيني  و:نلعن
  رك  ستن ترسض  تى الل ة  الجلوو مد الفصائل الفلسنيني ال.

 ب هنبدورق  دد نالل :بو ةريف  على ارور  اتخاي خنوا  سلسنيني  جاد  لمواج   قرار ترام  
 السياسي  مد ان تالل.انتفاقيا   إن ايالمدو  م يرا إلى :ن :هم هيق المرارا  التي يج  اتخايها 

واعتبر :بو ةريف  :ن الرد على قرار ترم  ب ق المدو ال ريك يكون عبر تنفيي اتفاق المصال   
 الفلسنيني   وتعرير صمود الموانن الفلسنيني سي غر  من خالل رسد العموبا  ودم  الموةفين.

ين لمواج   قرار ترام   م يراال خالد البنش الميادي سي الج اد اإلسالمي :كد :ن المماوم  :مام خيار 
إلى :ن الخيار األول :ن نكون :مام خيار التصعيد مد ان تالل من قناق غر   وهيا سي رك 
سنادها من خالل  األنةار عن قاي  المدو  والخيار الثاني تفعيل اننتفاا  ال عبي  سي الاف  وا 

 قناق غر  وهيا هو الخيار األمثل سي الوق  الراهن.
بنش :هلنا سي الاف  ال ربي  :ن يجعلوا من  واجر ان تالل هدساال لالنتفاا  ال عبي  و:ن ونال  ال

 يعملوا على إغالق النرق انلتفاسي  لم اصر  و ل  رك  المستوننين.
 7/1/2018، فلسطين أون الين

 
 فرض صك استسالم علينا و"إسرائيل" الواليات المتحدةالقواسمي: لن تستطيع  .19

 رك  الستنال :ن معرك  المدو بالنسب  لل ع  الفلسنيني هي معرك  الوجود وال وي   : :كد رام هللا
الونني  والدول   وهي عاصم  دول  سلسنين السياسي  وجري ن يتجر: من :رااي دول  سلسنين 

 الم تل   ون  ل دون المدو عاصمتنا األبدي .
سمي سي تصرين ص في  اليوم الموا :ساملوقال المت د  باسم ال رك  وعاو مجلس ا الثوري 

األ د  إن إعالن ترام  ب هن بالمدو  المرسوض على كل المستويا  والمخالك لل رعي  الدولي   
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هو تماما كما ينترق الروح والمل  من الجسم  ويدعي بانال :ن هيا  مل النبيعي دون وجل  ق  :و 
ي مجلو األمن واألمم المت د    تى مننق يمكن :ن يف مل : دا سي العالم اليي عبر عن موقفل س

 ت ديد. :وابترار  :والمل  من :ص ا  النفوو المريا  التي يمكن  رايهم بمال  إن
و:كد المواسمي :ن معرك  المدو هي معرك  الوجود الفلسنيني  و:ننا سي  رك  ستن مستمرون سي 

العنصري  التي  سرائيلي اإلوالمرارا   اإلجرايا ناالنا وتصدينا ل يا اإلعالن الم ؤوم  ولكاس  
تست دك وجودنا وتاريخنا وروايتنا الصادق   وم اونت م لتروير التاريخ وخلق وقائد اختلموها من 

سرائيل :ميركاو ي خيال م  و:ن  واهمتان إن ةنتا :ن ما يستنيعان سرض ص  استسالم على  وا 
 .ال ع  الفلسنيني وقيادتل الونني  وعلى ر:س ا الرئيو م مود عباو

و:كد المواسمي :ن  رك  ستن لم تتع  من الناال  وهي على :تم انستعداد والجاهري  لمواصل  
 الناال والكفاح والتصدي لكل المؤامرا .

 7/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 كتائب القسام تزف أحد مجاهديها إثر انفجار عرضي .11
 رك  المماوم  اإلسالمي  ال ماوال إلى العال رس  كتائ  ال  يد عر الدين المسام الجناح العسكري ل

 : د مجاهدي ا األبنال من جباليا  مال قناق غر  واليي است  د إثر انفجار عراي.
عاماال( من مسجد  22وقال  الكتائ  سي بيان ل ا األ د: الإن المجاهد المسامي/ م مد ست ي جنيد )

هل  المواسق 1439ربيد اةخر  20د الاإل سانال سي جباليا البلد ارتمى إلى العال اليوم األ 
 م إثر انفجار عراي.07/01/2018

و:ااس  :ن   ادتل جاي  بعد م واٍر ج ادٍي عةيٍم وم ر ك  وبعد عمٍل دؤوٍ  وج اٍد وتا ي   
وسهل  هللا :ن يتمبلل سي ال  داي  و:ن يسكنل سسين جناتل   ن سبل   يداال ون نركي على هللا : داال.

 بر والسلوان.و:ن يل م يويل الص
 7/1/2018، موقع حركة حماس

 
 "داعش سيناء"إعدام عنصر من حماس يكشف انشقاقات في  .11

سي  مال سيناي   الداعشال:كد خبراي :ن ان ماقا  متصاعد  تار  سرق تنةيم : : مد ر يم –الماهر  
وتع د  الفلسنيني   ال ماوال:كدها سيديو :خير ن رق التنةيم على مواقعل هاجم سيل باراو   رك  

قناق غر  على است داك ممرات ا وقادت ا  قبل :ن يمتل عنصر سي  التكفيرييالباست داس ا و ر ض 
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 الكتائ  عر الدين المسامالإنل :مد   الداعشال اباال من غر  :يااال قال  ال ماوالان ق عن  الداعشال
 بالسالح.

 الداعشال  سي سرق  دث ال رك  ان ماقا الإن  الالماعد القال   سابا  لجماعا  م سوب  على تنةيم و 
سي سيناي  بعد قتل رمان. و:كد  :ن الفيديو تم تصويرق قبل :كثر من   ر  لكن لم ُين ر إن مني 
:يام  ب دك السينر  على انن ماقا  وب  الرع  لدم العناصر التي تمود تل  الموج  داخل 

 التنةيم.
دي ا تؤكد :ن هيا الفيديو سي تصري ا  لفاائيا  خاص  إن معلوما  ل ال ماوالوقال  قيادا  سي 

اإلسرائيلي   -  وسي مننم  قريب  من ال دود المصري المننم  سي ص راي األرااي الم تل الصور سي 
 سي الجان  اإلسرائيلي.

ة ور عناصر الورجن الخبير سي  ؤون ال ركا  اإلسالمي  ناجن إبراهيم تل  الفراي . وقال: 
ون بخصوك مسهل  :من م  ما يدل على :ن م سي مكان داعش بوج  م من دون :قنع   يؤكد :ن م يثم

 .الآمن  ُيرجن :نل على الجان  اةخر من ال دود مد إسرائيل
داعش تكفر  ماو واإلخوان وكل ال ركا  اإلسالمي   تى :ن ا ال  :ن الال يا الو:ااك إبراهيم لل 

ر إلى :ن هيا الفيديو يؤكد . و: االكفر  الماعد  نفس ا. هم يعتبرون :ن الكل كفار إن من انتمى إلي م
. ال رك  ان ماقا  واسع  داخل صفوك التنةيم مثل ال رك  سي األجن   العسكري  ل ماوالوجود 

تخويك وت ديد كل من :ن ق علي م ومن يعترم انن ماق. هيا صراق :جن   الور:م :ن الفيديو هدسل 
. ولف  إلى :ن الفيديو الرواان داخل داعش  إي يسعى سصيل إلى كبن ان ماقا  يمودها سصيل آخ

مدم الارر اليي :صا  داعش جراي التنسيق األمني بين الماهر  و ماو بعد التفاهما  الُية ر 
األخير  والسينر  ال ميمي  لل ماو على  رك  التسلل عبر ال دود ولجم ا  بعد :ن كان  غا  

 .الالنرك عن ا لفتر 
 8/1/2018الحياة، لندن، 

 
 نسانية بغزةاإل زمة األ : لسنا معنيين بيسرائيلاإلالطاقة وزير  .22

يوسال  تاينتر ورير الناق  اإلسرائيلي  قال اليوم انثنين  :نل   :ن 8/1/2018القدس، القدس، يكر  
 ليو لدم إسرائيل :ي مصل   سي :ن يكون هنا  :رم  إنساني  سي قناق غر .

وم  :ن سياسل  إسلرائيل كانل  دوملا و:وان  تاينتر سي ممابل  مد إياع  الجيش اإلسرائيلي صلباح اليل
هللي الالل ن علللى  مللاو ولكللن دون الوصللول إلللى :رملل  إنسللاني  ب للر   م لليرا إلللى :ن األسللر  الوا للد  

 ساعا  يوميا دون ال صول على الك رباي نوال :و معةم اليوم. 8ب ر  ستت صل على 
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ماليللل  إلملللدادهم بثملللاني و: لللار إللللى :ن السللللن  الفلسلللنيني  علللاد  للتكفلللل ملللن جديلللد بلللدسد المبلللال  ال
 ساعا  ك رباي.

ورار  الناق  انسرائيلي  :علن   :ن، 7/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و:ااس  
بتمللليك إمللدادا  الك ربللاي إلللى  2017يللوم األ للد  :ن للا سللتتراجد عللن قللرار اتخيتللل سللي  ريران/يونيللو 

و:كلد  :ن وريلر الناقل  انسلرائيلي  على دسد المسلت ما . قناق غر  بعدما واسم  السلن  الفلسنيني 
 يوسال  تاينتر  :مر ب عاد  اإلمدادا  ب لول يوم انثنين.

مي اوان من الك رباي إلى المناق إلى عود  الواد لما كان عليل قبل  50وستؤدي إعاد  
ساع  لكل  16نين  ريران/يونيو المااي   ي  تصل إمدادا   بك  الك رباي الرئيسي  إلى الموان

 ساعا . 8ساع  بتواتر  32
 

 "تصاعد حدة الخالف بين "الليكود" و"البيت اليهودي .23
تصاعد   د  الخالك بين الالليكودال والالبي  الي لوديال  :ملو األ لد  ب سل  ملا ك لفتل : رامي  يدر

لسلب  الرئيسلي كلان نملاش قلانون جامعل  مسلتونن  ال:ريئيللال ا يل  المنا  اإلسرائيلي  اإلخباري  الثاني   
تبلللادل انت املللا  وتللوتير األجلللواي  إي قامللل  كتللل  البيللل  الي لللودي علللى :ثلللرق بوقلللك عمليللل  و لتصللعيد 

الت ريد بالكنيس  من خالل است الل ورير  المااي :ييل   اكيد )البي  الي ودي( سلنت ا سي اللجنل  
تمللاق ورراي انئللتالك: اللمللايا وبعللد هلليا المللرار  قللال نتنيللاهو لبينيلل  سللي اج الوراريلل  ل للؤون الت للريد.

تتصللرك ب لليق النريملل   هلليق المللرارا  تاللر  انلتللرام داخللل انئللتالكال  ورد بينيلل : ال:نللا :ديللر الكتللل  
للا سللي انئللتالك  نلتللرم بكللل عمليللا  التصللوي   منللي  لل ر و:نللتم تمللانلون بمللانون جامعلل   األكثللر الترامال

ا  هيا تجاور لل دود  تريد  ل ال كوم    سنالا :ريئيلال  و:جا  نتنياهو ب ا : الن يمكن العمل هكي
ورد بيني  قبل خروجل من الجلس : الليتكم سي الليكود تتعاملون مد قلانون جامعل  :ريئيلل  لنفعل يل ال.

 بجدي  وتبيلون ج دالا كاليي بيلتموق بالمانون الفرنسي وقانون التوصيا ال.
 8/1/2018، 48عرب 

 
 ون إعدام الفلسطينيينالحاخام يتسحاق يوسف يتحفظ على قان .24

:بدم ال اخلام الكبيلر سلي إسلرائيل ال اخلام الالسلفارديال الرئيسلي  يتسل اق يوسلك  ت فةلل : م مد وتد
علللى ت للريد قللانون إعللدام الفلسللنينيين ومصللادق  الكنيسلل  عليللل بللالمراي  األولللى  ورد موقللك ال اخللام 

 خالل الموعة  السب ال التي :لماها قبال  جم ور من تالمييق.
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دي ال اخلللام يوسلللك نجللللل عوساديلللا يوسلللك ال اخلللام األكبللللر السلللابق للي لللود ال لللرقيين معاراللللتل ويبللل
 وت فةل على قانون اإلعدام  ويل  على الرغم من :نل ممربا جدا من المياد  السياسي  للال اوال.

وخرج ال اخام  خالل م اارتل اد قانون اإلعدام  قائال: الن يوجد :ي ربن من ت ريد هيا المانون  
وسللي  للال قللام إرهللابي ي للودي بللنفو العمللل  هللل يعنللي سلليتم إعدامللل   بللالنبد ن كللون يللل  يتعللارض 

و:عر  عن خ يتل من تنبيق المانون على الي ود  قائال: الب ال سرا  ن سمن  وال ريع  الي ودي ال.
 ال ريع ال.هللا  عموب  اإلعدام  س ن ي ودا سيمتلون  وهيا مناك لل ريع   ن يوجد :ي سلن  ك يق سي 

و:واللن يوسللك :ن الجميللد ال خصلليا  األمنيلل  يمولللون إنللل للليو سللي المللانون :ي منفعلل   األمللر غيللر 
 مرتبن بيمين :ول يسار  جميد ال اخاما  عاراوا عموب  اإلعدامال.

 7/1/2018، 48عرب 
 

 منظمة أجنبية لدعمها حركة المقاطعة 20تنشر الئحة منع باسم  "إسرائيل" .25
منةملل  غيللر  كوميلل  :جنبيلل    20يللوم األ للد  نئ لل  باسللم  اإلسللرائيلي  ان للتالل ن للر  دوللل: رام هللا

 إسرائيلممانع   إلىالسب  هو دعم م ل رك  تدعو  :ن  موا   :رااي ا إلىستمند دخول ممثلي ا 
 بسب  ا تالل ا ل رااي الفلسنيني  المستمر مني خمسين عاما.

  :وروبيلل  و:خللرم :ميركيلل  ومللن ت لليلي وجنللو  منةملل 11وتاللمن  الالئ لل   ب سلل  السللرانو بللروال  
 إلللىسللي بيللان الت ركنللا مللن الللدساق  :ردان  جلعللاد اإلسللرائيليوقللال مكتلل  وريللر األمللن الللداخلي  .:سريميللا

ستتصللرك الدها ولللن  إسلرائيلالممانعل  :ن دوللل   إلللىتعلللم المنةملا  التللي تلدعو  :نال جلوم. يجل  
 وانني اال.بم اإلارارمن اجل  :رااي اتسمن ل ا بدخول 

 7/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل" إلى مؤيدة للمقاطعة منع دخول أعضاء منظمة يهوديةت "الشؤون االستراتيجيةوزارة " .26
قلللرر  ورار  ال لللؤون انسلللتراتيجي  سلللي ال كومللل  اإلسلللرائيلي   ةلللر :عالللاي منةمللل  ي وديللل  : الناصلللر 

  ملللن اللللدخول إللللى المنةمللل  صلللو  الي لللود ملللن :جلللل السلللالمال يلللا  المت لللد يسلللاري  نا لللن  سلللي الون
إسرائيل  بسب  تهييدها الممانع  الدولي  اد الدول  العبري   سي خنو  تهتي تنفيياال لم روق قانون :قر ق 
الكنيسللل  سلللي آيار )ملللارو( الماالللي  ي ةلللر ملللنن ته لللير  دخلللول :و تصلللرين إقامللل  ل جانللل  الللليين 

  . يدعون إلى الممانع
 8/1/2018الحياة، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 20 ص             4518 العدد:             1/8/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 خطوة ُمتطرفةهي : توّجه فلسطين العتراف األمم الُمتحّدة بأّنها دولة "إسرائيل" .27
:عربللل  مصلللادر إسلللرائيلي   ُوصلللف  بهن  لللا رسيعللل  الُمسلللتوم سلللي تلللل :بيللل    رهيلللر :نلللدراوو: - الناصلللر 

الفلسنينيون خوا ا سي األمم :عرب  عن خ يت ا العميم  من المعرك  الدبلوماسي   الجديد  التي قرر 
الُمت د   لل صول على اعتراك بهن  سلسنين هي دول   ولم تُعد تكتفي باعتبارها دول  غير عاو سلي 

وب سل  الُمراسلل لل لؤون السياسلي   سلي صل يف  )يلديعو  : رونلو ( العبري ل   سل ن   المنةم  انممي  .
بمثاب  ت نيٍم لجميد األواني مد إسلرائيل  ُم لد د   المصادر عين ا اعتبر  الخنو  الفلسنيني   الجديد  

سللٍ  وخنيللرٍ  لل ايلل   ُيمكللن لللرئيو السلللن  م مللود  علللى :ن  ال للدي  يللدور عللن خنللوٍ  سلسللنيني   ُمتنر 
مللللد يللللل   نمهنلللل  المصللللادر نفسلللل ا بللللهن  م للللروق المللللرار  عب للللاو :نخ يتخللللي ها اللللد  الدوللللل  العبري لللل .
اللللدولي  ألن  وا لللننن سلللتلجه نسلللتخدام  لللق  اللللنمض )الفيتلللو( الفلسلللنيني  للللن يملللر سلللي مجللللو األملللن 

 إلس ال الُمبادر  الفلسنيني    كما تلم ى الُمستوم السياسي  معلوماٍ  مؤك دٍ  من اإلدار  األمريكي  .
لا إن  هليق الخنلو  تلهتي بعلد إعلالن اللرئيو األمريكلي  الملدو عاصلم ال إلسلرائيل   وقال  المصادر :ياال

 .نيا  الُمت د   بمند األموال عن منةم  األونروا  التي ُتعنى ب ؤون الالجئينوبعد ت ديد الو 
 7/1/2018، رأي اليوم، لندن

 
 من النيابة اإلسرائيلية ينقذ نتنياهو ويطمئن ائتالفه "مفاجئ"قرار : بيبتل أ .28

وصليات ا إللى يوس ر إعلالن ال لرن  اإلسلرائيلي  ن ايل  األسلبوق  إرجلاي تملديم ت: :سعد تل مي -الناصر  
ملللد رئللليو  الو لللد  الت ميلللق المنريللل  سلللي قالللايا ال لللش والخلللداقالالنيابللل  العامللل  سلللي ت ميملللا  :جرت لللا 

ال كوم  اإلسرائيلي  بنيامين نتنياهو المت م بمايتي سساد  بنايال على نلل  ملن النيابل  نفسل ا  متنفَّسلاال 
صليا  سلتمدَّم سلي موعلد :قصلاق ن ايل  م ماال ل خير  بل هدي  لم يكن يتوقع ا. إي ساد اعتملاد بلهن التو 

ال  ر الجلاري  ملا قلد ي سلم المصلير السياسلي للرئيو اللورراي سلي  لال تالمن  تلخيصلاُ  ال لرن  
توصللي ال بتمللديم نئ لل  ات للام ب مللل  وهللو مللا دسللد بللل إلللى التفكيللر بتمللديم موعللد اننتخابللا  ت لل   للعار 

 فور سي ا من جديد.  ليستدر  العوانك ويالال رن  تريد إسمان  كم اليمينال
الصور  غير مكتمل  تماماال  و:نل ينب ي إجراي ت ميملا  :خلرم ملد الواد ع  النياب  العام  سي نلب ا :ن 

 .النتنياهو و: خاك من خارج إسرائيل االعين سي  ب ا  الفساد
 8/1/2018الحياة، لندن، 
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 احتجاجات في تل أبيب لألسبوع السادس تطالب برحيل نتنياهو .22
تةاهر الع را  من اإلسرائيليين  مساي السب   ل سبوق السادو على التوالي سي تلل :بيل    :رام هللا
منلللي تةلللاهرهم ألول ملللر  سلللي السلللابق سلللي بيتلللاح تكفلللا  ا تجاجلللا عللللى ملللا يصلللفونل البالفسلللاد  59واللللل 

ووسلللق صللل يف  اليلللديعو  ا رونلللو ال العبريللل   سملللد رسلللد المتةلللاهرون األعلللالم اإلسلللرائيلي   السللللنويال.
و عارا  الساسدون إلى البي   سن  جديد  سساد قديم  :خو  بال ر  على الفاسدين  منللو  للت ميلق  

إلى األمامال  منالبين نتنياهو بانستمال .وبرر من بين الليين :لملوا الكلملا  اللرئيو -ن يمين ون يسار
اهرين  بالتوجلل إللى وللم تمنلد  الل  النملو ال لتوي  المتةل السابق لمجلو األمن المومي  عوري :راد.

 مننم  الورارا  ال كومي   سي مسير  جاب  بعض ال وارق سي تل :بي .
 7/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تفاصيل خطة ليبرمان لـ"إصالح منظومة القوة العسكرية" لالحتالل"معاريف":  .33

عللللى الجب للل  تلللدل كلللل المؤ لللرا  عللللى :ن المخلللاوك ملللن تبعلللا  انفجلللار مواج للل  : صلللالن النعلللامي
ال مالي  تدسد ان تالل اإلسلرائيلي  وب لكل متسلارق  إل لدا  ت ييلرا  دراماتيكيل  عللى منةومل  بنلاي 
المو  العسكري  سي الجيش. ونةراال لخنلور  السليناريوها  التلي تملدم ا :وسلان التملدير انسلتراتيجي سلي 

األمن اإلسرائيلي :سي لدور ليبرملان تل :بي  ب هن نتائ  :ي  مواج   مستمبلي  مد  ر  هللا  س ن ورير 
يعكك  الياال على خن  جديد  تموم على إعاد  النةر سي سلم :ولويلا  بنلاي الملو   يلتم المن ا ب لكل 

 :ساو تعرير سالح الم ا  وبناي قو  صاروخي  ساعل  لمواج   هيق السيناريوها . 
يبرمان إلصلالح منةومل  بنلاي وقد ك ك معلق ال ؤون العسكري  بن كاسبي  :ن الخن  التي :عدها ل

الملللو  العسلللكري   والتلللي تملللنن :ولويللل  لالهتملللام بسلللالح الم لللا  والصلللواريخ  تسلللتند إللللى رؤيللل  إسلللرائيل 
 للت ديا  اإلقليمي  المستمبلي .

وسي تمرير موسد ن رق موقد ص يف  المعاريكال  :مو األ د  : ار بن كاسبي  إلى :ن ليبرملان بلا  
هن المواج لل  الممبللل  علللى الجب لل  ال للمالي  لللن ت للمل سمللن  للر  هللا بللل يننلللق مللن استللراض مفللادق بلل

ستاللم :ياللاال ال للرو الثللوري اإليرانللي والملي لليا  ال لليعي  العامللل  سللي سللوري  باإلاللاس  إلللى جلليش 
 ب ار األسد  ما يستدعي الت ون ل يا السيناريو ب كل مناس . 

العللام اللليي سي لل د تنللوير سللالح الم للا   هللو 2018ونللوق بللن كاسللبي  إلللى :ن ليبرمللان قللرر :ن يكللون 
ومنةوملل  المللو  الصللاروخي  ب للكل جلليري  إلللى جانلل  إدخللال الت ييللرا  الالرملل  علللى :نمللان توةيللك 
هيين السال ين بملا يتناسل  ملد الت لديا  األمنيل  واإلقليميل . و سل  بلن كاسلبي   سملد :علد ليبرملان 
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لجنللران  المتماعللدين  مللن بيللن م رؤسللاي خنتللل هلليق سللي :عمللا  سلسللل  مللن اللمللايا  مللد عللدد مللن ا
 :ركان وقاد  منانق و:سل   سي الجيش اإلسرائيلي.

و: ار بن كاسبي  إلى :ن ليبرمان استنت  ملن لماياتلل ملد هلؤني الجنلران  :ن سلالح الم لا  وقلدرا  
وهللاال إسللرائيل الصللاروخي  سللي الوقلل  ال للالي غيللر مؤهللل  لمواج لل  الت للديا  علللى الجب لل  ال للمالي   من

إلللللى :ن ليبرمللللان بللللا  معنيللللاال بللللهن يللللتم تنللللوير سللللالح الم للللا  بللللنفو الللللوتير  التللللي تللللم سي للللا تنللللوير 
انستخبارا  وسالح الب ري  وقناق السايبر. و:وان :ن ليبرملان يصلر عللى :ن سلالح الم لا  يجل  

منوهاال إلى :ن يؤدي دور الر:و ال رب ال سي :ي  مواج   عسكري  ممبل   ن سيما على الجب   ال مالي   
:نل بدون العمليا  البري  التي ينفيها سالح الم ا  لن يتم كس  ال رو  الممبلل . ويتالن ملن تمريلر 
بن كاسبي  :ن ليبرمان ن يثلق بلهن خنل  الجلدعونال ب لهن إعلاد  بنلاي منةومل  الملو  سلي الجليش التلي 

قللادر  علللى مواج لل  بلورهللا و: للرك علللى تنفيلليها رئلليو هيئلل  :ركللان الجلليش ال للالي جللادي إيرنكللو  
الت للديا  األمنيلل  واإلقليميلل . كمللا لفلل  إلللى :ن ليبرمللان معنللي  بللهن يللتم تعيللين المائللد السللابق للمننملل  
الوسلللنى سلللي الجللليش رونلللي نويملللا قائلللداال لسلللالح الم لللا  بسلللب  خبراتلللل المتاليللل  الللمن :لويللل  الصلللفو  

ي تنبيللق اإلصللال ا  التللي وو لدا  النخبلل  التللي تمثلل نللوا  سللالح الم للا   لكلي يتللولى ب للكل  خصل
 تتامن ا خن  ورير ال ر . 

ويتان :ن خنل  ليبرملان معنيل  بتملديم م ريلا  للالبان والجنلود الليين يلؤدون الخدمل  اإلجباريل  سلي 
:لويلل  الصللفو  والو للدا  الخاصلل  سللي سللالح الم للا  ب يلل  يواصلللون الخدملل  بعللد انت للاي مللد  الخدملل  

نللوق بللن كاسللبي  إلللى :ن ليبرمللان معنللي :ياللاال بتعريللر المللدرا  اإلجباريلل  التللي تمتللد لللثال  سللنوا . و 
الصاروخي  إلسرائيل  منوهاال إلى :ن ورير األمن اإلسرائيلي ن يلرم :ي مسلول لعلدم توةيلك تلل :بيل  
قللدرات ا التمنيلل  سللي مجللال إنتللاج الصللواريخ سللي بنللاي قللو  صللاروخي  كبيللر  ومللؤثر . ويللرم ليبرمللان :ن 

  الصللاروخي  يمل للك ال اجلل  نسللتخدام سللالح الجللو سللي تنفيللي ال للارا  التللي انسللتثمار سللي بنللاي المللو 
تسللت دك إمللدادا  السللالح المتج لل  ل للر  هللا سللي لبنللان  علللى اعتبللار :ن هلليق ال للارا  تننللوي علللى 
مخانر كبير  تتمثل سي إمكاني  إسمان هيق النائرا  ووقوق النيارين :سرم لدم الالعدوال. و:والن :ن 

لبنود خنل  ليبرملان تمثلل سلي الملرار الليي اتخليق الخمليو الماالي بتخصليك موارنل  التنبيق األول 
ل للراي صللواريخ مللن نللرار اللللوراال  التللي تنتج للا الصللناعا  العسللكري  اإلسللرائيلي   والتللي يتللراوح  جللم 

كيلوغرامللاال. و سلل  ليبرمللان  س نللل يتوجلل  اسللتخدام الصللواريخ  750إلللى  15الللر:و التفجيللري سي للا مللن 
 م  :هداك سي سوري  ولبنان ودول عربي  :خرم مجاور  سي  ال كان األمر ارورياال.سي م اج

ييكر :ن جيش ان تالل اإلسرائيلي :قدم قبل ثالث  :عوام على تنبيق خن  الجلدعونال الخماسلي  التلي 
:عدها إيرنكو   والتي تامن  ت ون  على نةام بناي المو  العسكري   إي  لمل  ب لكل خلاك دمل  
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 ا  مد ال عب  التكنولوجيلا والمتنلبلا  اللوجسلتي ال ب لدك إالفاي مرونل  عللى اسلتخدام الملو  سالح الم
 خالل ال رو  والمواج ا .

 8/1/2018، العربي الجديد، لندن
 

 ونرواأل الجيش اإلسرائيلي يحّذر من التداعيات األمنية لقرار ترامب تقليص المساعدات ل .33
مل  والمسلتويا  السياسلي  والعسلكري  اإلسلرائيلي   ملن يسلود خلالك واالن بلين ال كو : صالن النعلامي

موقلللللك قلللللرار اللللللرئيو األميركلللللي  دوناللللللد ترامللللل   تملللللليك اللللللدعم لوكالللللل  غلللللو  وت للللل يل الالجئلللللين 
وسلللي الوقللل  الللليي :بلللدم سيلللل رئللليو اللللورراي اإلسلللرائيلي  الفلسلللنينيين التابعللل  ل ملللم المت لللد  ال:ونلللرواال.

اسللل ال للديد لمللرار تراملل   عارالل  :وسللان سللي الجلليش وورار  ووريللر الخارجيلل   بنيللامين نتنيللاهو   م
 الخارجي  سي تل :بي  المرار  م ي ر  من تداعياتل الخنير .

سمد ت ف ة الجيش اإلسرائيلي على الخنو  التي :قدم علي ا ترام   م يرا ملن :ن لا ستفالي إللى تفلاقم 
انفجللار مواج لل  جديللد  بللين غللر  األرملل  انقتصللادي  سللي قنللاق غللر   ب للكل يللؤدي إلللى تسللريد وتيللر  

سرائيل. وقال اابن إسرائيلي كبير يعمل سي الاإلدار  المدني ال  المسؤول  عن إدار  العالقا  المدنيل   وا 
مد الفلسنينيين سي الاف  ال ربي  وقنلاق غلر   إن نصلك الفلسلنينيين سلي قنلاق غلر   عللى األقلل  

اال  ب كل كاملل :و جرئلي  المملا يعنلي :نلل سلي  لال ي تاجون للمساعدا  اإلنساني  التي تمدم ا ال:ونرو 
توقلللك اللللدعم الملللالي ألونلللروا  سللل ن الفلسلللنينيين الجلللائعين سللليوج ون غالللب م إلسلللرائيلال  عللللى  لللد 

ونملللل   :ملللو  النسلللخ  العبريللل  لموقلللد الالمونتلللورال علللن الالللابن قوللللل  إن المؤسسللل  األمنيللل   تعبيلللرق.
م ا ال:ونلرواال  سل ن قنلاق غلر  سليت ول إللى مننمل  تسلود اإلسرائيلي  تعلي :نلل بلدون الخلدما  التلي تملد

وقلللد سلللاند  ورار  الخارجيللل  اإلسلللرائيلي   التلللي يلللديرها نتنيلللاهو  موقلللك الجللليش   سي لللا كارثللل  إنسلللاني .
م لللير  ملللن المخلللانر األمنيللل  الناجمللل  علللن تلللدهور األوالللاق انقتصلللادي  سلللي المنلللاق  نتيجللل  لملللرار 

 ترام .
 6/1/2018، العربي الجديد، لندن

 
 محاكمة الشيخ رائد صالح بعد تقديم لوائح اتهام جديدة يؤجلاالحتالل  .32

انت   جلس  انستماق ل  ود النياب   يوم األ د  سي ملك رئيو ال رك  : ناهد درباو - يفا 
اإلسالمي  التي  ةرها ان تالل اإلسرائيلي  ال يخ رائد صالح  سي م كم  الصلن سي مدين   يفا 

  برعم الالت ريض على العنك واإلرها ال  على :ن 2017منتصك :غسنو/ آ  عام والمعتمل مني 
 مارو/ آيار المادم. 22تعمد الجلس  المادم  سي 
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وعج  قاع  الم كم  ب يفا بعائل  ال يخ صالح ون ناي وقيادا  ال ركا  والموم الونني  
 واأل را  السياسي  وال رك  اإلسالمي .

ال  قال الم امي خالد الربارق   امن سريق الدساق: الاليوم الجلس  الثاني  وسي تصرين للالالعربي الجديد
سي مداون  ال يخ رائد صالح والجلس  الثاني  سي سماق   ود النياب  سي هيا الملك  وبنبيع  
ال ال  ن ن اكت فنا اليوم :نل توجد مواد جديد   اول  النياب  :ن تخفي ا  عن ناقم الدساق. سمن 

 داي  الجلس  ك ف  عن اال.اليوم وسي ب
وتابد: الل يا السب  وجدنا :نفسنا مانرين إلى تهجيل سماق  اهد مركري سي الملك هو ال رني 
اليي  مق مد ال يخ. و:ياا نفو الم مق اليي ترجم خن  ال يخ إلى الل   العبري ال  م ددا على 

 22تهجيل الجلس  ليوم  :ن الالترجم  هي ترجم  مريف  وممن ج  إلدان  ال يخ رائد صالح. وتم
ومن ج تل  قال نائ  رئيو ال رك  اإلسالمي   ال يخ كمال خني   إن  مارو/آيار الممبلال.

:كتوبر/ ت رن األول يبدو :ن هنا   24جلسا  الم اكم  المتباعد  جدا  الجلس  السابم  كان  يوم 
ال يخ :نول مد  ممكن   :كثر من   رين بين الجلس  واألخرمال  مايفا اليبدو :ن ا م اول  إلبماي

 داخل انعتمال ت ديدا سي ةل الةروك التي تمر ب ا المدوال.
كما لف  إلى :ن الالمؤسس  اإلسرائيلي  تعلم دور ال يخ رائد وسعاليتل وتهثيرق. :نا :جرم :ن تباعد 

 الجلسا  هدسل إقصاي ال يخ رائد لمريد من الوق ال.
 7/1/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 2017خالل عام  فلسطيني بزعم تنفيذ عمليات 201تالل أعدمت قوات االح .33

وم األ د  النما  يك ف  إ صائيا  توثيم  ومعنيا  صادر عن ال رن  اإلسرائيلي   : م مد وتد
ن انت   عن :ن نصك العمليا  التي وصفت ا بلالالعدائي  واإلرهابي ال والتي نفي  من قبل سلسنينيي

 بتصفي  المنفي ميدانيا برصاك قوا  ان تالل اإلسرائيلي.
من الفلسنينيين اليين  201و س  اإل صائيا  التي ك ك عن ا  ب س  نل  موقد الوالالال  س ن 

 اركوا سي تنفيي هجوم :و اليين  اولوا تنفيي هجوم مني بداي  ال ب  ال عبي  سي ت رين األول/:كتوبر 
اليوم  تم إعدام م ميدانيا وتصفيت م ب نالق النار علي م  تى المو  من قبل  إلى 2015من العام 

ووسما لمعنيا   قوا  ان تالل اإلسرائيلي  وت ديدا من قبل عناصر ال رن  و رن  ال دود 
هجوما  كما كان  هنا  م اون  ل ن هجما  سي جميد  411ال رن   نفي خالل الفتر  الميكور  

 :ن اي البالد. 
 7/1/2018، 48 عرب
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 تشريع جرائم الحرب واالنتهاكات الجسيمة ضد األسرىهو عام  2017": األسرى هيئة" .34
الالمدو العربيال: ك ك تمرير صادر عن هيئ   ؤون األسرم والم ررين  ول واد   –رام هللا 

  :ن العام المنصرم   د اعتمان  واسع  واتسم بالجريم  المنةم  2017األسرم خالل عام 
ريض الممن   اد األسرم ومكانت م المانوني  وهويت م الناالي   و:ن سلنا  ان تالل وةف  والت 

ل اق األيم ب م. ساال على الت ر   ض المتواصل ادهم. يكل ناقات ا ل رض قمد األسرم وا 
هو عام الت ريد جرائم ال ر  والجرائم اد اإلنساني  والت ريض الممن   اد  2017عام  :ن ر: و 

انت م المانوني  وت   غناي سلسل  من الت ريعا  والموانين التعسفي  التي تست دك األسرم ومك
بهن ا وا د  إسرائيلجدعون ليفي دول   اإلسرائيليالونني  وال وي  الفلسنيني    ي  وصك الص اسي 

 من :كثر الن ا  و  ي  على األرضال.
لفلسنينيين مني منلد العام المنصرم  وصعد   سلنا  ان تالل اإلسرائيلي من اعتمانت ا للمدنيين ا

 1,467ناثاال  ص اراال وكباراال  بين م ا  سلسنينيا  يكوراال و  6,742اعتمال  2017وقد ُسجل خالل عام 
 ص اسياال.  25نائبا  و 14ستا  وامر:   و 156قاصرا  و

 8/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 تنا إلطالق المقاومة الشعبيةباسم التميمي لـ "القدس العربي": عبثية المفاوضات دفع .35
قال باسم التميمي لل الالمدو العربيال البعد عبثي  المفاواا  لفتر   سادي :بو سعدم:  –رام هللا 

نويل   وانفعالي  المماوم  المسل    :ردنا الخروج بنمويج ثال  للمماوم  الفلسنيني  يمند ال ع  
ن قري  النبي صالن سي التاسد من كانون األول/ الفلسنيني. وكان المرار ب نالق المماوم  ال عبي  م

  ولم يكن اختيار التاريخ مصادس   س و يكرم اننالق  اننتفاا  األولى انتفاا  2009ديسمبر عام 
 ال جار  سي وجل ان تالل اإلسرائيليال. 

ا مختلفالا عن المماوم  سي النبي صالن  وكان الدور األهم ل يا النموي ج هو و:ااك القدمنا نمويجال
وجود المر:  الفلسنيني  كفاعل :ساسي سي هيق المماوم   وكيل  النفل الفلسنيني اليي مارو دورق 

بداعيال.   ب كل نس  وا 
وقال باسم الالمماوم  ال عبي  :صب   خيارالا رسميالا  ول ة  ان تبا  التي عا ت ا ابنتي ع د بالنسب  

عالم بهسرق ب كل قوي  بدعم من اإلعالم و اور لجيل ا :عاد  المماوم  إلى :يهان الفلسنينيين وال
 الكاميرا  العالمي   ما راد من وقد تهثير الصور سي سلسنين والعالمال. 

وك ك خالل  ديثل :نل نل  من م امي روجتل وابنتل العمل على تهجيل جلس  الم كم  المتوقع  
ل   والسب  وراي هيا النل  اليوم اإلثنين  رغم عدم علمل إن كان  سلنا  ان تالل واسم  على ي
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هو التخفيك من معانا  روجتل ونفلتل ع د بعدم نمل ن عبر ما تسميل إسرائيل الالبوسن ال. واعتبر 
هيا النوق من النمل عبار  عن القتلال ل سرم  خاص  :نل يهتي بعد تع  كبير بسب  معانا  الت ميق 

 المستمر وقل  النوم. 
ال  ل ما األول يتمثل بعدم انعتراك بالم كم  اإلسرائيلي  ورسض وقال إن العائل  :مام خيارين ن ث

التعامل مع ا  وهو ما يجعل إسرائيل تتخي المرار اليي تريدق ب ق الروج  وانبن   والخيار الثاني هو 
اليها  للمراسع  وانستئناك ورؤي  ما يمكن تمديمل للدساق عن ما. وك ك :ن إ دم ت م روجتل 

صف    ما يعني :ن إسرائيل ت اول إدانت ما ب تى  300   انت ام تتكون من ناريمان  س  نئ
مكاني   كم ما به كام عالي .  النرق وا 

 8/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 هاتفاصيل تجربة اعتقال" العربيتروي لـ"لقدس  التميمينور  .36
  الع رين عامالا وهي سي التم  الالمدو العربيال مد نور التميمي ابن: سادي :بو سعدم  –رام هللا 

عام ا الثاني سي الجامع  كنالب  ص اس  وا عالم  بعد :ن :سرج  سلنا  ان تالل عن ا بعد اعتمال 
 برسم  األسيرا  الفلسنينيا  اللواتي يمبعن هنا . اإلسرائيلييومالا قات ا سي سجن ه ارون  16دام 

ليل  التاسد ع ر من ديسمبر/ كانون  ورو  لل الالمدو العربيال تفاصيل تجرب  انعتمال اليي جرم
األول المااي عند الثالث  سجراال  واقتيد  مبا ر  من المنرل إلى مركر بنيامين انعتمال  للت ميق. 
واستمر الت ميق مع ا ليوم كامل  كان  خاللل تجلو على كرو مميد  اليدين بسالسل  ديدي  

 الكلب ا ال  وممنوع  من النوم :و األكل. 
موا معي مرتين خالل الساعا  األربد والع رين  ودام  كل مر  ثال  ساعا  ونصك وقال  ال م

الساع  تعرا  خالل ا لت ديدا  وا ونا  نفسي  كبير  كلما رسا  اإلجاب  على األسئل  :و 
رسا  انت اما  التي وج   لي. وكان اابن الت ميق يصرخ بصو  عاٍل ويار  الناول  

 ي  المنرلال. م ددالا باعتمال والدي وتخر 
 8/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 األونروا مهددون بالفصل معلميمن  ألفا   20: "هآرتس" .37

ل الونيا  المت د  األمريكي  لتمليك المساعدا  : الناصر  قال  ص يف  الهآرتوال العبري   إن توج 
التعليمي سي  :لك  خك لوةائف م سي المناق 20ونروا  ي د د بفمدان ن و ل المالي  الممد م  

 مخيما  األردن  لبنان  سوريا  الاف  ال ربي  وقناق غر .
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مليون دونر سنويالا  وهو ما يمثل ن و ثل   300ونروا :كثر من  ويبل   جم الدعم األمريكي ل
 الميراني  اإلجمالي  للمنةم .

 7/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نح االحتالل الحق في القدسية األمريكية لن تمههيئة إسالمية: العنج .38
:كد  الال يئ  اإلسالمي  العلياال سي المدو  على رسض :ي  إجرايا  إسرائيلي  :و : المدو الم تل 

 :مريكي  ترمي إلى ت يير المكان  الديني  للمدين  الم تل .
ولي  وقال  ال يئ  سي بيان ل ا الإن المدو هي مدين  م تل   وعليل س نل تسري علي ا الموانين الد

المتعلم  بالمنانق الم تل   و:ن هيق الموانين التي تلرم سلنا  ان تالل بعدم ت يير الواد المائم 
 سي البالد التي ت تل اال.

و:ااس  الن يجور لسلنا  ان تالل ت يير الواد المائم سي المدو خاص  وسلسنين عام   ليا س ن 
 يعتبر بانالال. :ي إجراي نفيتل سلنا  ان تالل :و :ي قانون تصدرق

وسي السياق ياتل   د د  على بنالن المرار األخير الصادر عن البرلمان اإلسرائيلي ويعرك باسم 
الالمدو المو د ال  واليي ي ترن ال صول على مواسم  ال البي  النيابي  سي الل الكنيس ال قبل التفاوض 

 ب هن المدو سي إنار مفاواا  ال ل الن ائي مد الفلسنينيين.
  النرسض ال نرس  والعنج ي  األمريكي  والص يوني  التي لن تكسب م :ي  ق سي هيق المدين  و:ااس

من خالل اعتدايات م وتجاورات م  وسيبمى :هل سلسنين السدن  للمدو وللممدسا  وعلى ر:س ا 
 المسجد األقصى المبار ال.

 7/1/2018قدس برس، 
 

 االحتالل يبيع األغطية لألسرى بأسعار خيالية .32
:س م  سياسا  إدار  سجون ان تالل سي ت ويل سصل ال تاي إلى وسيل  للنيل من صمود :  وكان

األسرم  وسرق  :موال م. وعلى الرغم من انعدام وسائل التدسئ  سي سجون ان تالل ومراكر التوقيك  
رم سمد تخل  إدار  السجون تدريجياال عن توسير األغني  والمالبو ل سرم ولجه  إلى بيع ا ل س

 بهسعار خيالي .
ويمول رئيو و د  الدراسا  والتوثيق سي هيئ   ؤون األسرم  عبد الناصر سروان : إن إدار  سجون 
ان تالل تاد قيوداال كثير  على إدخال األغني  والمالبو ال توي  واأل يي  ل سرم إلجبارهم على 
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يالي  تفوق  تى األسعار المتداول   راي هيق المستلرما  من الكانتيناال السجن  التي تبيع ا بهسعار خ
  سي التل :بي ال رغم رداي  جودت ا. 

 8/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 رفح للمطالبة بفتحه معبروقفة أمام  .43
 ار  الع را  من النلب  والمراى الفلسنينيين سي قناق غر   يوم األ د  : هاني ال اعر - غر 

 بري  بين مصر والمناق. سي وقف  ا تجاجي   للمنالب  بفتن معبر رسن ال
ورسد الم اركون سي الوقف   التي نة موها :مام معبر رسن جنوبي المناق  نستا  ُكت  على بعا ا:ال 

 است وا معبر رسنال  و الالمراى يموتونال  والن مل مسؤولي  إغالق المعبر للجميدال. 
 7/1/2018 لألنباء، األناضول وكالة

 
 جعابيص إسراء الجريحة األسيرةتضامنات مع يعتدون على م بالقدسجنود االحتالل  .43

على مجموع  سيدا    مساي األ د  اعتد  قوا  ان تالل سي مدين  المدو: هب  :صالن -المدو 
سلسنينيا   نةمن وقف  تاامني  مد األسير  الجري   إسراي جعابيك التي تعاني سي سجون 

 ان تالل من اإلهمال النبي.
مننم  با  العامود  ردد  المعتصما  هتاسا  مناها  لال تالل وخالل انعتداي اليي وقد ب

ومنالب  باإلسراج عن األسير  إسراي  سسارق جنود ان تالل إلى مصادر  قبع  كان  ترسع ا إ داهن 
 ألن ا ملون  بهلوان العلم الفلسنيني.

ي  مد األسير   وسي مدين  نولكرم  مال الاف  ال ربي    ار  ع را  الفلسنينيين سي وقف  تاامن
 دع  إلي ا  رك  المبادر  الونني  الفلسنيني .

 8/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 طائرات االحتالل ترش مواد كيميائية ضارة شرق غزة .42
قام  نائرا  رراعي  تابع  لال تالل اإلسرائيلي صباح يوم األ د  برش مواد كيميائي  اار  : غر 

 ر .على المننم  ال دودي   رق قناق غ
وقال مدير عام اإلدار  العام  لإلر اد والتنمي  بورار  الرراع  سي غر   نرار الو يدي إن نائرا  
ان تالل قام  برش مواد كيميائي   يعتمد :ن ا مبيدا  على مرارق الفلسنينيين سي المننم  من ممبر  

 ال  داي  تى ال جاعي   رق غر .
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ل هيا الموعد وسي الربيد  ين تكون الم اصيل سي ويكر :ن هيق الجريم  تتكرر سنويا سي مث
 يروت ا.

 ودعا الو يدي الص فيين وكاس  :ج ر  اإلعالم لمتابد ورصد جريم  ان تالل وتوثيم ا.
 7/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 مراقبة ويفتحون ثغرة بالجدار شرق القدس كاميراتمقاومون يحطمون  .43

ماومون  بان سجر اليوم من ت نيم كاميرا  مراقب  على الجدار وا  دا  تمكن م: المدو الم تل 
 ث ر  سيل  رق المدو.

وقال  مصادر م لي  لمراسلنا  إن  بانا ملثمين من بلد  :بو ديو  رق المدو الم تل  تمكنوا من 
صل ت نيم كاميرا  مراقب  لموا  ان تالل  وست وا ث ر  سي الجدار الفاصل مساي :مو  واليي يف

 المدو عن بمي  منانق الاف  ال ربي .
 و:وا   المصادر :نل سبق :ن عمل ال بان ست ا  سي الجدار و:عاد جيش ان تالل إغالق ا.

 8/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خاصة باألحياء الفلسطينية بالقدس لالحتاللبلدية تقرير:  .44
اليي صادق عليل الكنيس  -و المو د ال ي مل قانون الالمد: م مد م سن وتد -المدو الم تل  

بندا يماي باإلبماي على األ ياي الفلسنيني  التي عرل ا جدار الفصل العنصري ت    -اإلسرائيلي
السينر  األمني  اإلسرائيلي   لكن مد إقام  سلن  بلدي  خاص  ت رك على إدار  ال ؤون ال ياتي  

 والخدماتي  للممدسيين.
  الورير اإلسرائيلي ل ؤون المدو رئيك إلكين  بفصل األ ياي الفلسنيني  وينسجم هيا البند مد خن

:لك  220 يا وقري  سلسنيني  يمنن ا قراب   23عن مننم  نفوي بلدي  ان تالل. وت مل الخن  
ممدسي  ولعل :برر األ ياي الم مول  بالخن  هي: كفر عم  وسميراميو ومخيم  عفان والولج  

 ريد والرام وقلنديا وراو خميو واا ي  السالم.والسوا ر  واا ي  الب
وستخاد هيق األ ياي الفلسنيني  لمننم  نفوي سلن  م لي  وا د   وسي المر ل  األولى سيكون سي ا 
مجلو معين من قبل ورير الداخلي  اإلسرائيلي    ي  تستبعد سلنا  ان تالل :ن يواسق 

 ت   مةل  السياد  اإلسرائيلي .الفلسنينيون على الم ارك  سي انتخابا  م لي  
ويعتمد مدير دائر  الخرائن سي جمعي  الدراسا  العربي  خليل التفكجي  :ن إسرائيل  رع  عبر 

من  %10المصادق  على المانون بتنفيي المرا ل الن ائي  من مخنن الالمدو الكبرمال التي تعادل 
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سي المدني  الم تل   وبالتواري مد يل  مسا   الاف  ال ربي  الم تل   ويل  لامان :غلبي  ي ودي  
 تفري  المدين  الممدس  من سكان ا األصليين  م يرا إلى :ن الصراق ديم راسي بامتيار.

ولف  إلى :ن إقام  سلن  بلدي  خاص  باأل ياي الفلسنيني  ت   سلن  ان تالل يم د تدريجيا 
م  الممدسي  من قراب  مئتي :لك للتخلك من م خارج  دود دول  إسرائيل  مما يعني س   اإلقا

:لفا بالمدو المديم  وتخوم ا  مبينا :ن هي الت ريد يم د :ياا لواد اليد  120سلسنيني  ليبمى سمن 
 على :مال  و:رااي كل سلسنيني ن يثب  :ن مركر  ياتل المدو.

لتي ُ:دخل  من ج تل يرم النائ  سي الكنيس  عن المائم  الم ترك  مسعود غنايم  :ن التعديال  ا
  وخاص  البنود المتعلم  بسلخ األ ياي 1980على قانون األساو الالمدو عاصم  إسرائيلال عام 

التي -الفلسنيني  عن بلدي  ان تالل عبر إقام  سلن  بلدي  بديل   ت ير إلى :ن ال كوم  اإلسرائيلي  
ئد ومخننا  جديد   رع  بفرض وقا -است ل  إعالن الرئيو األميركي دونالد ترم  ب هن المدو

 ت ول دون إن اي الصراق اإلسرائيلي الفلسنيني.
يل ي  -ب س  عاو الكنيس  عن ال ر  ال يوعي دوك  نين-وباإلااس  إلى يل   س ن المانون 

 قانون األساو ال الي اليي ي ةر ت يير ال دود البلدي  للمدين  الم تل .
عاد  ترسيم ال دود ومسن ا  النفوي من تداعيا  الم -سي  ديثل للجرير  ن -و ير  نين  انون وا 

قام  سلن  بلدي  غير  والبنود التي تؤسو لسلخ وعرل األ ياي الفلسنيني  عن المدو ال رقي  وا 
واا   المعالم  مبينا :ن يل  مؤ ر على مواصل  إسرائيل سياس  التن ير العرقي وتفري  المدو من 

ل المانون ع را  آنك الفلسنينيين لرهائن مصيرهم الفلسنينيين لامان :غلبي  ي ودي    ي  سي و 
 مب م  كما :ن يل  سيعمق من معانا  السكان بكاس  المجان  ال ياتي  والخدماتي .

 8/1/2018نت، الدوحة، .الجزيرة
 

 مبامصري مع إعالميين للترويج لقرار تر  ضابطبث مكالمات  .11
  هاتفي  بين اابن مخابرا  مصري بث  قنا  مكملين الفاائي  مساي األ د تسجيال  م ادثا

وا عالميين  ت ير إلى قبول النةام المصري قرار وا ننن اعتبار المدو عاصم  إلسرائيل  بعد :ن 
 كان  ص يف  نيويور  تايمر قد ك ف  عن س وم تل  التسجيال  يوم السب .

  : رك الخولي وب س  التسجيال  األربع  التي بثت ا مكملين  سمد ت د  اابن المخابرا  النمي
مد اإلعالميين مفيد سوري وعرمي مجاهد وسعيد  ساسين والممثل  يسرا  ونالب م ب قناق الر:ي العام 
بمبول المرار وتداعياتل عبر استنكار ةاهري يبرر موقك الماهر  الرسمي المستنكر والراسض لمرار 

 الرئيو األميركي دونالد ترم  ب هن المدو.
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ست ج  ةاهريا قرار  -هن ا سي ملك المدو  هن جميد إخوان ا العر  -وقال ل م إن الماهر  
الرئيو األميركي  بيد :ن الم م بالنسب  إلى مصر هو إن اي معانا  الفلسنينيين عبر  ل سياسي 

 يتمثل سي اتخاي رام هللا عاصم  لفلسنين بدن من المدو.
 والمدو  المبول بمرار ترم  سين ي وتكرر  سي التسجيال  عد  جمل  من ا: الما الفرق بين رام هللا

 معانا  ال ع  الفلسنيني  :ي انتفاا  ستعيد  ماو إلى الم  دال.
 -اليي يج  :ن يخانبوا الجم ور على :ساسل-و رح الاابن لإلعالميين :ن التوجل العام للنةام 

م هللا ما دام ال دك هو التسليم باألمر الواقد بعد قرار ترم   والت ديد على :نل ن سرق بين المدو ورا
 هو إن اي معانا  ال ع  الفلسنيني  ب س  قولل.

 
 صفقة القرن

و:وان اابن المخابرا  سي  ديثل مد اإلعالمي مفيد سوري :ن هدك النةام المصري هو الواد 
ن اي معانا  ال ع  الفلسنينيال سي إنار ما يسمى بصفم  المرن   ل جيري للم كل  الفلسنيني   وا 

 الإنما الخوك من انتفاا  سلسنيني ال تتدخل سي ا  رك  المماوم  اإلسالمي  ) ماو( واستدر  قائال
 ورئيس ا إسماعيل هني  وتعود ب ا إلى الواج    ب س  قولل.

و ين سهلل مفيد سوري إن كان هيا اإل ساو قد وصل إلى ال ارق المصري  رد اابن المخابرا  
ن إين تةاهر  و:ن السلنا  لن تسمن بهي  يي بهنل ن : د يستنيد التةاهر سي مصر اةن دو 

 يمو األمن المومي  و:ن األمر لن ي ل إن بين الماد   ب س  قولل.
 

 الزج باسم قطر
وسي مكالم  :خرم  نال  الاابن اإلعالمي عرمي مجاهد بهن يروج سي برنامجل :ن دول  قنر 

 ئيل.و:ميرها ال يخ تميم بن  مد آل ثاني ل م عالقا  سري  مد إسرا
 وتفاخر مجاهد خالل المكالم  بهنل من :وائل اليين هاجموا  رك   ماو سي اإلعالم.

وسي  ديثل مد سعيد  ساسين  قال اابن المخابرا  بواوح إن الالنمن  الخنير  علينا هي 
 اننتفاا   اننتفاا  ن تص  سي مصل   األمن المومي المصريال.

ا لإلسالميين وتعني نفسا ل ماو وتعيد إنتاج  ماو مر  وتابد قائال الألن اننتفاا  ستعني نَفس
 :خرمال  م ددا على :ن يكون الخنا  اإلعالمي سي اتجاق تهييد مفاواا  بين الماد  العر  وترم .
وك ف  المكالما  :ياا :ن اابن المخابرا  وجل عرمي مجاهد إلى تسويق خنا  عن ارور  

 مسل   من مكاس   اإلرها   ب س  قولل.إجالي السكان من سيناي  لتمكين الموا  ال
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وقال اابن المخابرا  لإلعالمي مجاهد إن المسؤولين ي اولون إخراج المبائل السيناوي  من سيناي 
 لت يئ  المكان للموا  المسل    و:ن السلنا  :خل  ال رين ال دودي هنا .

 8/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بشأن القدس مصر تنفي ما نشرته "نيويورك تايمز" .11
:كد  ال يئ  العام  لالستعالما   :نل إل اقاال ببيان ال يئ  العام  لالستعالما  الصادر : م مد السيد

ر  تايمر سي نفو اليوم عن  خك يو ورد  بتمرير ص يف  النيو  التيمساي السب   ول اندعايا  
تؤكد ال يئ  عدم ص    يدعى النمي  : رك الخولى  ورعم :نل اابن بالمخابرا  العام  المصري  

 خك ي مل هيا انسم ويعمل بج ار المخابرا  العام   :يهيا األمر  وتنفى نفيا تاما وجود 
 المصري .

كان  ال يئ  العام  لالستعالما   :كد  :ن ا تابع  ما ن رتل ص يف  النيويور  تايمرال األمريكي  
 ورتل لاابن  سيسريبا  لتسجيال  للص يف  الديفيد كيركباتري ال وتامن وجود ت الدوليللمراسل 
البرام   ممدميمرعوم يدعى : رك الخولى  يمدم سي ا توجي ا  إلى عدد من  مصريمخابرا  
 .ياإلعالم المصر  سيمصر ب هن تناول مواوق الالمدوال  سيالتلفريوني  

 7/1/2018، اليوم السابع، القاهرة
 

 اناجتماع عمّ طرح على حول القدس لم يُ  استثنائية: عقد قمة "الغد" .11
مواوق عمد قم  عربي  استثنائي  سي عمان لم ينرح  :ن:كد مصدر مسؤول : رايد الدخيل -عمان

خالل اجتماعا  الوسد الوراري العربي المص ر  المنون بل متابع  تداعيا  المرار األميركي 
سي ممر ورار   الل:عمانعتراك بالمدو عاصم  إلسرائيل ونمل السفار  األميركي  إلي ا  واليي اختتم 

 من امو. :ولالخارجي  بعمان 
مواوق عمد المم  انستثنائي  اللم يكن منرو ا  :ن إلىو: ار المصدر  اليي نل  عدم ن ر اسمل  

انجتماق الوراري العربيال اليي عمد السب   م دداال على وجود تواسق واتفاق بين  :عمالعلى جدول 
 علن .المجتمعين على قرارات م  التي صدر  و: 

مواوق عمد قم  استثنائي  المنون بنتائ  اجتماعا  ورراي الخارجي  العر   :نوبين المصدر 
 بالماهر ال  الممرر عمدق ن اي  ال  ر ال الي السي ةل تمييم الخنوا  المتخي ال.

بالمجلو الوراري  :وسد إناروقال المصدر انل تم خالل اجتماق عمان التواسق على انجتماق سي 
دول العربي  سي ن اي  ال  ر ال الي  لتمديم التوصيا  ورسد تمارير العمل لالجتماق لجامع  ال
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الوراري  م يراال إلى :ن الوسد الوراري العربي المص ر اليعمل سي  ال  انسجام وتواسق ومنسجم سي كل 
 الخنوا  المنلوب ال.

 8/1/2018، الغد، عّمان
 

 وزير الداخلية األردني يزور المسجد األقصى .11
رار ورير الداخلي  األردني غال  الرعبي  صباح :مو األ د  المسجد األقصى سي : بترا -ل م بي 

مدين  المدو. وراسق مدير المسجد األقصى ال يخ عرام الخني   الورير سي جولتل داخل المسجد 
 األقصى.

دين  بي  ومندوبا عن المل  عبدهللا الثاني   ار الرعبي  قداو منتصك الليل بكنيس  الم د سي م
 ل م اليي :قامتل النوائك المسي ي  ال رقي  سي سلسنين  بمناسب  ان تفان  بعيد الميالد المجيد.

 7/1/2018، ، عّمانالسبيل
 

 شخصيات سياسية تدعو إلى تعزيز الحراك الشعبي تجاه قضية القدس: عّمان .19
 را  لل فاة على بماي نالب   خصيا   ربي  وسياسي  ونيابي  بتصعيد ال :م مود خيري -السبيل

 المدو  ي  ب كل مستمر  بعيدا عن التعامل مد الماي  الفلسنيني  ب س  ال د .
و ث  ال خصيا  على عدم إغفال الدور التربوي للمدارو سي تعرير الماي  الفلسنيني  لدم 

نةر بانتفاقيا  األجيال الص ير   نست  :ن على الجان  الرسمي بالبالد :دوارا قانوني  تتعلق ب عاد  ال
 المبرم  مد العدو الص يوني  وتعرير  عار الت رير.

وقال األمين العام ل ر  جب   العمل اإلسالمي السابق  مر  منصور  إن مواصل  ال را  الراسض 
قرار الرئيو األمريكي ارور  قصوم  ألن الجميد ينتةر كيك سيكون  ال ال ارق العربي وسي 

لفلسنيني  و:نل ن يخفى :ن ان تالل :صدر ثالث  قوانين  بعد اعتراك ممدمتل ال ارق األردني وا
الرئيو األمريكي  وكل ا تمو المدين  الممدس  والاف  ال ربي   وليل  إدام  ال را  ومواصلتل بل 
تصعيدق ارور  قصوم  وبين منصور :ن كثيرا من الفعاليا  تهجل  بسب  ال ال  الجوي  التي 

ي تسبب  سي اعك ال را  وت ديدا :يام العنل  الالجمع  والسب ال  ونوق :ن   دت ا المننم  والت
ال را  ال عبي يعتريل صعود وهبون  نستا :ن دور الموم الفاعل  وت ديدا الموم السياسي  والنمابا  
الم ني   والموم المجتمعي  م م سي إدام  هيق الفعاليا  لتوصل رسال  داعم  لل ع  الفلسنيني اليي 

م منفردا لال تالل  ورسال  للعدو الص يوني اليي يستخك باألم  ويتمادم بعدوانل على سائر يتصد
 سلسنين  ورسال  للمجتمد الدولي اليي وقك مد ال ارق العربي.
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ويرم الميادي اإلسالمي عبد اللنيك عربيا  :ن قرار ترم   ك ك ال ناي عن كثير من الوجوق  
المرارا  المناسب  سي ةل ما اسماق التال م ال عبي والرسمي.  إن :نل على المسؤولين :ن يتخيوا

ووصك عربيا  ردود سعل جامع  الدول العربي  بال ريل   مبيناال :ن ال ع  الفلسنيني هو األقدر 
 على قياد  الموقك ال عبي العربي بالدرج  األولى.

نوها مماوم   عبي  عام   سي ونال  ب ل اي جميد المعاهدا  وانتفاقيا  مد الجان  الم تل و:ن يعل
يا لم يت ركوا س ن التهييد وال را   ةل ما قال إنل تهييد عالمي ل موق م بعد قرار الرئيو األمريكي  وا 

 سياعك ويخف  مد مرور الوق .
 8/1/2018، ، عّمانالسبيل

 
 ضغوط عربية للتخلي عن القدس بقيادة السعودية ومصر .11

لم تعد الا ون التي يتعرض ل ا الفلسنينيون ال: العربي الجديدالعمان  رام هللا  المدو الم تل  ل 
للراوخ لمرار الرئيو األميركي  دونالد ترام   انعتراك بالمدو الم تل  عاصم  إلسرائيل ونمل 
السفار  األميركي  إلى المدو  والمبول بل كهمر واقد ن قدر  أل د على ت ييرق  تمتصر على الجان  

كك  عن ت ديد ووعيد الفلسنينيين مني   ر ديسمبر/ كانون األول المااي  إي األميركي  اليي ن ي
إن ما جرم خالل اجتماق الوسد العربي الوراري المص  ر المكلك متابع  تداعيا  المرار األميركي 
ب هن المدو  اليي ُعمد سي األردن :ول من :مو السب   يك ك عن سصل جديد من ا ون دول 

والسعودي   لم اصر  الرغب  الفلسنيني  سي تصعيد إجرايا  مواج   قرار  عربي   ت ديداال مصر
ترام . وبينما كان الورراي الم اركون سي اجتماق يوم السب  يتول ون إصدار تصري ا  ص اسي  
تؤكد التمس  بالمدو ورسض انعتراك بالمرار األميركي  كان الورراي :نفس م يج اون داخل غرس  

ميد الممتر ا  التي قدم ا ورير الخارجي  الفلسنيني  رياض المالكي  لمواج   انجتماق العربي ج
لج   ممانع  الدول التي تنمل سفارات ا  1980قرار ترام   بما سي يل  تنبيق ما ورد سي قم  عم ان 

إلى المدو  ساالال عن رسض التمس  بالونيا  المت د  كوسين لعملي  السالم وواد  رون صارم  
ل :ي مبادر  جديد  من ا  وهو ما دسد المالكي إلى انمتناق عن  الم ارك  سي المؤتمر لج   قبو 

الص اسي لعرض نتائ  انجتماق  بعدما وجد :ن الموقك الفلسنيني م اصر من قبل :عااي الوسد 
الوراري العربي  اليين ن ى علي م ممثلو :برر الدول التي تك ك تسريبا  ص اسي  متتالي  عن 

ا سي تسويق المرار األميركي  :و تواسم ا مد اإلدار  األميركي  على تمرير الصفم  المرنال  التي انخران 
يمثل انعتراك بالمدو إ دم ممدمات ا  ومن بين هيق الدول مصر التي ك ف  ص يف  نيويور  
 تايمر  :ول من :مو  تسريبا  تة ر ليو سمن مواسم  نةام الرئيو المصري  عبد الفتاح السيسي 
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على قرار ترام  ب هن انعتراك بالمدو الم تل  عاصم  إلسرائيل بل توجيل اإلعالميين إلقناق 
 الم اهدين بمبول المرار.

بدورها  :كد  مصادر دبلوماسي  سلسنيني  للالالعربي الجديدال :ن عدم م ارك  المالكي سي المؤتمر 
لفلسنيني اد الونيا  المت د  كان بسب  خالسا   اد   وعدم تبني دول عربي  معين  الموقك ا

األميركي . وقال  المصادر إنل كان يوجد ثال  نمان سلسنيني  تم رسض تبني ا ويكرها سي المؤتمر 
الص اسي  وهي :ن الفلسنينيين :رادوا من المؤتمر التهكيد على انت اي الدور األميركي سي رعاي  

:صر تا على انكتفاي بالتهكيد اليي صدر  عملي  السالم  لكن السعودي  ومصر  على وجل الت ديد 
 ول يل  سي اجتماق ورراي الخارجي  العر  اليي عمد ال  ر المااي سي مصر  وسي مؤتمر 

 التعاون اإلسالمي سي تركيا  و:نل ن  اج  للتهكيد مر  :خرم من خالل هيا المؤتمر.
نيين :كدوا رسض :ي مبادر  وب س  المصادر نفس ا  س ن النمن  الثاني  تمثل  سي :ن الالفلسني

:ميركي  لعملي  السالم إن بعد تراجد اإلدار  األميركي  عن قرارها  ول انعتراك بالمدو عاصم  
تا :يااال على رسض هيق النمن   باعتبار مجلو ورراي  إلسرائيل  لكن السعودي  ومصر :صر 

ل  اليي رساتل السعودي  الخارجي  العر  لديل موقك م اير عن هيا الموقكال. :ما األمر الثا
ومصر واألردن س و المنل  الفلسنيني بتفعيل المرارا  اد :ي دول  تموم بنمل سفارت ا إلى المدو  

(  لكن هيق الدول :صر   على رسض تفعيل مثل هيا المرار رغم 1980)سي إ ار  إلى قرار قم  عم ان 
صر نلبا ب كل مبا ر من ورير اإلل اح الفلسنيني. وقال  المصادر إن الممثلي السعودي  وم

 الخارجي  الفلسنيني عدم منالبت ما بتبني :ي موقك اد الونيا  المت د  األميركي ال.
راي هيق المواقك بدا المالكي و يداال :مو سي م اولتل الا ن نتخاي إجرايا  تصعيدي . وسيما  وا 

ق الورراي موقك األردن بهنل كان التنسيق السعودي المصري اإلماراتي جلياال  وصك متابعون نجتما
المكبلال  ويل  ألسبا  عد   :ول ا كونل البلد المايك لالجتماق  ساالال عن كونل رئيو المم  
العربي  سي دورت ا ال الي  وبالتالي  اول انلترام بالتواسق اليي خرج بل انجتماق. كما :ن األردن 

 تى السعودي   وهو ما يفسر مسارع  ورار  ليو سي وارد اتخاي موقك معاٍد لإلدار  األميركي  ون 
الخارجي  األردني  إلى نفي التسريبا  التي :وردت ا قنا  الجرير  عن اعتراض مصري سعودي على 

 عمد قم  عربي  استثنائي .
 8/1/2018، العربي الجديد، لندن
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 ينيةصحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسط .11
ا تف  وسائل إعالم ونخ  إسرائيلي  بالك ك عن تهييد نةام الرئيو المصري عبد : صالن النعامي

الفتاح السيسي لمرار الرئيو األميركي  دونالد ترام   ال  ر المااي  انعتراك بالمدو عاصم  
التمرير إلسرائيل. و رص  جميد وسائل الص ك والمواقد العبري   اليوم األ د  على ن ر ترجم  

اليي ن رتل  :مو  ص يف  النيويور  تايمرال األميركي    ول األمر  باإلااس  إلى إقدام قيادا  
:مني  مصري  على النل  من إعالميين سي الماهر  م اول  إقناق الجم ور المصري بهنل يتوج  

 على الفلسنينيين :ن يمبلوا برام هللا عاصم  للمدو.
من تناقض مواقك نةامي ال كم سي كل من مصر والسعودي  وسخر  ص يف  اليديعو  : رنو ال 

 المعلن  والسري  من الماي  الفلسنيني .
و: ار مراسل ال ؤون العربي   ليعاد :وسمو  سي تمرير ن رق موقد ص يف  اليديعو  : رنو ال  اليوم 

نيني األ د  إلى :نل سي الوق  اليي يدعي المسؤولون سي مصر والسعودي  دعم م للموقك الفلس
و:عاد :وسمو  المت ب  بالمدو عاصم  لفلسنين  س ن م يعبرن عن مواقك م اير  سي ال رك الم لم .

ل يهان  ميم  :ن ل سبق :ن نالب  السعودي  رئيو السلن  الفلسنيني   م مود عباو  بمبول اقتراح 
ل ميمي ال التي يدلل على :ن هيق هي المواقك الاو يماي ب عالن بلد  ال:بو ديوال عاصم  سلسنيني   

 تتبناها الدولتان من قاي  المدو.
وسي هيا السياق  توقك معلق ال ؤون العربي  سي اليسرائيل هيومال  دانييل سيريوتي  سي تمرير ن رتل 
الص يف   اليوم  عند ادعاي اابن المخابرا  العام  المصري  الخولي من :ن تمرير قرار ترام  

 وترويجل بهن رام هللا ن تختلك عن المدو.يلتمي مد مصالن األمن المومي لمصر 
وتوقد سيريوتي :ن يتسب  الك ك سي النيويور  تايمرال سي إ راج نةام ال كم المصري  خصوصاال 

 سي ةل الرسض الواسد سي العالمين العربي واإلسالمي والعالم بهسرق لمرار ترام .
  يدلل على عدم مصداقي  بدورها  اعتبر  ص يف  المعاريكال :ن ما ك فتل الص يف  األميركي

 اإلعالم المصري الي يعبر عن ال كوم .
وبد  النخ  اإلسرائيلي  اليميني  األكثر ا تفاي بما ك ف  عنل النيويور  تايمرال  إي سخر معلق 
ال ؤون السياسي  سي ص يف  الميكور ري ونال اليميني   :رئيل ك انا  سي ت ريد  كتب ا على  سابل 

اإلسرائيلي  التي رسا  :و ت فة  على قرار ترام   واصفاال ما ك فتل على التويترال من النخ  
 النيويور  تايمرال بل الالمص  الممتار ال.

 7/1/2018، العربي الجديد، لندن
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 : تراجع االهتمام العربي بالقدس"نيويورك تايمز" .11
و األميركي قال  ص يف  نيويور  تايمر األميركي  إن رد الفعل سي العالم العربي على إعالن الرئي

دونالد ترم  انعتراك بالمدو عاصم  إلسرائيل لم يتعد  تى اليوم إبداي ال رن وانستسالم بدن من 
 ال ا  والت ديد.

و:ااس  سي تمرير ل ا :ن بعض الكتا  العر  مثل النا ن  سي تويتر نادي  م مد من مصرات  
ا بانستسالم. و: ار  نادي  إلى :ن الليبي  قالوا إن بعض ال ا  اليي بدا على العر  كان ممروج

من المتوقد  دو  ا تجاجا  رمري  من بعض الدول  و:ن تصدر وسائل اإلعالم بعض الاجي  
 اليي سرعان ما ينت ي.

وكتب  نيويور  تايمر :ن سكر  الدول  الفلسنيني  وعاصمت ا المدو كان  لعمود م ركا قويا لل  ود 
وال كام الدكتاتوريون ين اون ولو متثاقلين من :جل سلسنين   الداعي  لو د  العر   وكان الملو 

وكان علماي الدين يصل ون من :جل ا  والمماتلون والم تجون يا ون بهروا  م ل ا  وكان  األ را  
السياسي  تنةم  مال  لتهييدها ودعم ا. كما كان العر  ينلمون اسم المدو على م نات م 

 و تى على :نفس م. التلفريوني  و وارع م وميادين م
وما  الص يف  تكت  عن :سبا  هيا انام الل قائل  إن سلسنين والمدو لم تعد ل ما لدم 
العر  األهمي  السابم  قبل ثورا  الربيد العربي وال رو  سي العراق وسوريا واليمن وت ديد تنةيم 

يران على ال يمن  اإلقليمي   .الدول  اإلسالمي  والمناسس  بين السعودي  وا 
وقال  إنل وسي الوق  اليي اعف  سيل الماهر  وب داد ودم ق  وهي المراكر الرئيسي  للمو  العربي   
بد:  الرياض ت ل م ل ا  لكن ال اكم الفعلي هنا  هو ولي الع د السعودي األمير م مد بن 

ولوي  :كثر من سلمان اليي نادرا ما ييكر الماي  الفلسنيني  سي خناباتل العام  ون يعتبر :ن ل ا :
 مواج   إيران ومتابع  سياس  اإلصالح الداخلي.

 7/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يرفض موقف ترامب من القدس باإلجماع.. البرلمان العراقي يتبنى قرارا   .11
صو  البرلمان العراقي  األ د  باإلجماق لصالن م روق قرار يرسض قرار : ب داد / مؤيد النرسي 

  دونالد ترام   اعتبار مدين  المدو الم تل  عاصم  إلسرائيل  م يرا من :ن المرار الرئيو األمريكي
 األمريكي ي دد األمن والسلم الدوليين.

نائبا(   328من :صل  180وقال علي الصاسي  النائ  عن الت الك الونني ):كبر كتل  بل 
قدمتل كتل  الموانن )إ دم ل نااول  إن المجلو النوا  صو  اليوم باإلجماق لصالن م روق قرار 
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ممعدا( يدين قرار الرئيو األمريكي باعتبار المدو عاصم   29كتل الت الك الونني وت  ل 
و:ااك الالصاسيال :ن المجلو النوا  اعتبر قرار الرئيو األمريكي استفراريا لجميد  إلسرائيلال.

عتبر سي قرارق :ن المدو و:وان :ن الالمجلو ا  الديانا   وي كل ت ديدا ل من والسلم الدوليينال.
 ال ريك هي العاصم  األبدي  لدول  سلسنينال.

وقال الالصاسيال إن الالمرار ينل  من ال كوم  انت ادي  العراقي  اتخاي ما يلرم من ج ود دبلوماسي  
سي األمم المت د  لامان ا ترام خصوصي  المدو  كون ا عاصم  لدول  سلسنين  واستصدار 

 ال.المرارا  الالرم  ليل 
 7/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 مسؤوالن أمنيان إسرائيليان: تل أبيب تنقل معلومات استخباراتية للسعوديين عن إيران .11
ك ف  ص يف  جيروراليم بوس  :ن  إسرائيل ترود السعودي  بالمعلوما   رهير :ندراوو: -الناصر 

بار المسؤولين انستخباراتيين اإلسرائيليين انستخباري  الالرم  لمواج   إيران  ونمل  عن اثنين من ك
السابمين قول ما إن  المعلوما  انستخباري  التي تمدم ا تل :بي  للرياض ُتس م سي خدم  مصال  ا 

 الونني   على اعتبار :ن  هيق المعلوما  تستخدم سي مواج   :عداي م تركين.
 انستراتيجي ا عامالا لورار  ال ؤون و س  رام بن برا  اليي عمل نائبالا لرئيو الموساد ومديرال 

اإلسرائيلي    ويعموك عميدرور مست ار األمن المومي  األسبق لرئيو ال كوم  بنيامين نتنياهو وقائد 
لواي األب ا  سي  عب  انستخبارا  العسكري  ):مان(  س ن  تبادل المعلوما  انستخباراتي  بين 

سرائيل يؤك د :ن  انتجاق الو  اان والمتواصل لتنور العالقا  بين الجانبين جدي  :كثر السعودي  وا 
 بكثير مما يبدو.
:ين ت ار  إسرائيل السعودي  بمعلومات ا انستخباري    قال بن برا  إن  ما ك ك عنل “وت   عنوان 

” إيالك“رئيو هيئ  :ركان الجيش اإلسرائيلي  غادي إيرنكو   سي الممابل  التي :جراها معل موقد 
 ب هن التعاون انستخباري مد السعودي  لم ي كل مفاجه   سالسعوديون يكاس ون التوسد السعودي 

اإليراني سي المننم   وهيق مخانر تملمنا وتملم م  سعندما تتو د المصالن ب كٍل كاٍك لنرسين ما  
 س ن ل من النبيعي :نخ يعمال معالا  وينوران قاعد  لل راك .

سرائيل يرمي إلى مساعد  السعوديين لمواج   و: ار إلى :ن  التعاون انستخبا ري بين السعودي  وا 
الخنر ال يعي  سي  ين يساعد تل :بي  على ت سين قدرات ا على مواج   المخانر التي تتعرض 
ل ا سي الاف  ال ربي   مايفالا: يتم على :ساو المعلوما  التي تنمل ا إسرائيل للسعودي  توقيك 

من توقيك  خك ما  :وخ نرودهم بمعلوما  استخباري  تساعد على عندما نتمكن  : خاك  و:ردك:
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توقيك ) خك ما(  وعندما نموم بجمد المعلوما  انستخباري  ونعمل معالا اد األمور الكبير  
المتعلم  بال يع  )من نا ي  السعودي (  :وخ تل  المتعلم  بالعمليا  اإلسرائيلي    س يق مساق جدير  

بيرق. و د د  على :ن  تبادل المعلوما  انستخباري  بين إسرائيل والسعودي  يموم بانهتمام  على  د تع
 على مبد: تبادل المنفع .

و ول الكيفي  التي يتم ب ا نمل المعلوما  انستخباري  للدول األخرم  :وان :ن ل يتم نمل المعلوما  
معلوما  األقل  ساسي  ب كل ال ساس  م اس  ال من خالل اللمايا  وج الا لوجل  سي  ين يتم نمل ال

آلي إلكترونيالا  واعتبر :ن  السماح باستخدام الجوي السعودي من قبل إسرائيل سيمثل مستوم متنورالا 
 جدالا من التعاون  على  د  قولل.

من نا يتل  قال يعموك عميدرور وسق الص يف  إن  إسرائيل ت رك على تمديم المعلوما  
اك التي تواجل إيران  و:ااك: :ي نرك يماتل إيران يهتي ويمول: انستخباري  التي تنلب ا األنر 

 ا تاج  يئالا ما لمماتلت م   ين ا إسرائيل ستبادر بتمديم الخدم  للمساعد  سي قتال األعداي الم تركين.
و:ااك عميدرور إن  السعوديين التموا مد مسؤولين إسرائيليين كبار سابمين مثل عاموو يدلين 

ل )التمى الرئيو السابق لالستخبارا  السعودي  تركي بن سيصل آل سعود سي ودوري غولد ونفس
وا ننن سي العام المااي(  و:ااك :ن  صن اق المرار سي السعودي  يدركون :ن  العالقا  مد 

 إسرائيل ت تاج إلى ت يير.
 7/1/2018، لندن، رأي اليوم

 
 مالبس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية .11

تفاجه : د المواننين السعوديين وهو يتجول به د األسواق التجاري  الكبرم بم اسة  جاران   :السبيل
 عندما  اهد مالبو البدل  العسكري  لجيش ان تالل اإلسرائيلي معروا  سي : د الم ال ال  ير .

وانستثمار  السعودي  :كد الموانن :نل تمدم ب كوم إلى ورار  التجار  24ووسماال لما ن رق موقد :خبار 
 السعودي   منالباال بالت ميق سي الواقع .

المت د  الرسمي باسم ورار  التجار  السعودي  عبد الر من ال سين  :كد ال:ن الج ا  الرقابي  تموم 
يماق العموبا  النةامي ال.  بمعاقب  :ي من ه  مخالف   ويتم استدعاؤها نستكمال اإلجرايا  وا 

اسم ال د  عاجلال ويتابعل :كثر من مليوني  خك  :ن ورار   وقال  سا  على موقد تويتر  مل
التجار  قبا  على :ص ا  م ال  يمومون ببيد مالبو ت مل علم إسرائيل سي الرياض  

 وتتوعدهم بعموبا  رادع .
 7/1/2018، ، عّمانالسبيل
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 على نتنياهو: مهامنا تحددها الجمعية العامة لألمم المتحدة ونروا ردا  األ  .11

:كد  وكال  ال:ونرواال اليوم األ د :ن م ام ونيت ا ت ددها الجمعي  العام  ل مم المت د  التي : السبيل 
 يمدم :عااؤها دعما قويا وواسعا لم م  الوكال  سي مجان  التنمي  الب ري  والمجان  اإلنساني .

اد  بمساهمتنا وقال  :ونروا سي بيان ص في إن :عااي الجمعي  العام  ل مم المت د  يمومون باإل 
التي ن غنى عن ا سي السالم واألمن وبالعمل مد بعض من : د المجتمعا  المعرا  للمخانر سي 

 ال رق األوسن.
و:ااس  :ن ما يعمل على إدام  :رم  الالجئين هو س ل األنراك سي التعامل مد الماي  وهيا 

  استنادا إلى قرارا  األمم ب اج  ألن يتم  لل من قبل :نراك النراق سي سياق م ادثا  السالم
 المت د  والمانون الدولي  وهو يتنل  م ارك  ساعل  من قبل المجتمد الدولي.

وختم  :ونروا بيان ا بتهكيد :ن ا مكلف  من الجمعي  العام  بمواصل  خدمات ا  تى يتم التوصل إلى 
  ل عادل ودائم لماي  نجئي سلسنين.

 7/1/2018، ، عّمانالسبيل
 

 لندية تطلق على شوارعها أسماء مدن فلسطينيةمدينة هو  .11
ن ر نا نون على موقد التواصل انجتماعي  صور  وارق سي مدين  آيندهوسن ”: المدو العربي“

 ال ولندي   ت مل :سماي بلدا  ومدن سلسنيني .
قام  مدين  آيندهوسن ال ولندي  بتسمي   وارق سي البلد  ”: “تويتر“الم ردا  على  موكتب  إ د

سلسنين  اسم:راد الص اين  م و “و:ااس   ”.هسماي بلدا  عربي  سلسنيني  تاامنا مد سلسنينب
 ”.ومدن ا من الخارن  وها هي تنت ر سي العالم

و مل   وارق  بهسماي بلدا  ومدن سلسنيني .” خرائن غوغل“و:ة ر  صور ال وارق على موقد 
مدن “اصر  ونبريا  إااس  إلى اإل ار  بهن ا عديد  :سماي مدن سلسنيني  مثل الخليل وبي  ل م والن

 ”.سي سلسنين
 7/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 تسريبات.. أم رسائل بعلم الوصول؟ .11

 وائل قنديل
 اسهل نفس : هل عبد الفتاح السيسي م تم بالر:ي العام سي الداخل 
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وصناسير  وكيك كان لإلجاب   علي  :ن ترجد إلى م نا  م م   سي ممدمت ا  كاي  جريرتي تيران 
ال ارق المصري  بنخبل وجماهيرق  يفور بال ا  من سكر  التنارل عن قنعٍ  من ج راسيا مصر  إي 
اندلع  تةاهرا   وتناير  بيانا   وا ت د   خصياٌ  و: راٌ  ونمابا   وان ال  : كام قاائي   

 ترسض البيد وتجر مل وتؤثمل   تى بدا :ن مصر كل ا مجرو ٌ  مما جرم.
مايا سعل السيسي سوم :نل دهو يل  كلل ب يائل  ثم ار  بل عرض ال ائن  وواصل صفمتل إلى 

 منت اها 
هو من  ل نوال الوق  بتجديد رخص  المياد   من المصادر المعتمد   وهي إقليمي   ممثل  سي 

يين يرون سيل المثل  السعودي اإلماراتي اإلسرائيلي  ودولي   ممثل  سي دونالد ترام  واألوروبيين ال
ناغي ال مفيداال و راال نبد منل  ومن ثم ن يعنيل :بداال  عور ونني  :و كرام  قومي   :و مرتكرا  
تاريخي   :و ثواب  ج راسي . وقبل يل  يلن  نوال الوق   على إة ار :نل نجن سي سرم الداخل  بما 

 ن يجعل لل قدر   ميمي   منةور   على المماوم  وا  دا  الت يير.
رك السيسي  نوال الوق   على تسري  كل ما يثب  بل ونيق للخارج الداعم الممول  وما يخيك ي 

 بل الداخل الساخن المتململ  من خالل بعض الرسائل الكبير  والص ير .
يترامن تسري  ص يف  نيويور  تايمر الخاك بمج ودا  نةام السيسي للدساق عن قرار ترام  بنمل 

المدو الم تل  مد :عنك عاصفٍ  يواج  ا مخبول البي  األبيض  والتي يفجرها  السفار  األميركي  إلى
كتا  النار وغا ال سيهتي من الماهر  ما يؤك د :ن  ماق  السيد الرئيو :ثبت  نجاعت ا سي الت ك م سي 
مفاصل المرار سي :كبر عاصمٍ  عربيٍ  معنيٍ  بالماي  الفلسنيني   ب كم التجرب  التاريخي  والواقد 
الج راسي  لتصبن س وم تسريبا  السيسي: لبي  يا ترام   ن ن مع   كما تع د  ل   و:نا واقك 
بين موةفي دائرت  الص ير  سي البي  األبيض  و:ن  جالٌو ترسم خنون المستمبل  وتور ق الم ام. 
 ل ةت ا قل  ل  اللن تجدني إن مع ال سي  رب  على اإلرها  اليي هو كل : كال مماوم  التصور

 األميركي اإلسرائيلي للمننم  والعالم.
لو كان السيسي مؤر قاال بصورتل المخجل   بوصفل المفال لدم الكيان الص يوني  ننبرم إعالمل 
يتصد م ل الل   ادا  العمال  الدام   اليي يتدسق من :سواق الص اين .  اخاما  يميمون الصلوا  

ل اإلسرائيلي  وجنران  يدينون بالفال لل سي من :جلل  ويدعون لل بنول البماي  خدم  لال تال
جعل :وااع م األمني  :سال و:كثر استمراراال  وسياسيون يعتبرونل رجل م الخدوم المعناي سي 

 الماهر .
هيئ  استعالما  السيسي التي انبر  ترد على مراسل النيويور  تايمرال  والتي ن :مل  الت كي  سي 

لوق  مثل دجاج  بي اا   عندما يتعلق األمر بما هو :سةد و: ند صدقيت ا  :و نفي ا  ترقد نوال ا
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من المن ور سي الص اس  الص يوني  عن ونئل الكامل للسياس  اإلسرائيلي   ناهي  عن :ن سرعت ا 
بمواج   التسري  الجديد إنما تهتي من با  إعناي مريٍد من اإلثار  والسخون  على المص   ب ي  

خالصي ل  تكون الرسال  واا   إل  ى ترام : انةر كيك :دسد :ثماناال باهة   نتيج  ونئي وا 
بالتواري مد يل   ن بهو من تمرير تسريباٍ  داخلي  ص ير   من نوعي  :ن الجيش ليو رااياال عن 
مسل  السيسي  خارجياال وداخلياال  وهي تسريبا  : بل بدهانا  التدلي  الم دئ   مثل  وادي  صراق 

 فيق  آخر  و: مدؤسسا   واننتخابا  هي ال ل الو يد إلرا   الجنرال بجنرال األج ر  وصدام الم
 ي ر عرش السيسي )بالمناسب  كل وهم والباع  الجائلون المنت رون على :نراك مولد  فيق بخير(.

باال عن 2018جديد  الالعسكري المج ولال :ن السيسي بعيد عن الجيش  والجيش غاا  على  مسر 
ليد  يل   سمد :ن ه ملي يا عسكري  اخم   :قوم من الجيش  ت ين بل وتؤمن السيسي  لكن ما با

 سلنتل  و:غرق الجيش سي :مواج البيرنو وج يم الداعشال  و:بعدق عن منانق التهثير.
 ما اليي يمكن :ن تمر:ق سي ثنايا هيق الرسال  اللنيف  

ش نفسل ن يستنيد إرا تل. باختصار  يريد :ن يمول ل  إنل ن : د يمدر على السيسي   تى الجي
يا واع  سي انعتبار توقي  مثل هيق اإل ارا   استباقاال لمناسب  مرور سبع  :عوام على ثور    25وا 

يناير  ستكون الخالص : ن الجيش ون ال ع  يستنيعان ر ر   السيسي )الموي( عن سلنتل  سال 
 م من رمون ن مفر!تفك روا سي تةاهراٍ  :و غيرها  ون ت اولوا سي  يٍي  ألنك

ر سي مثل هيا التوقي  كل  ويبمى انستسالم لتعاني هيا النوق من الالصنكال السياسي وسيل ال  تتكر 
عام  إل راق ما تبمى لدي  من :مل ويمين سي المدر  على ال را   وس ق :ي م اولٍ  للتفكير سي 

د ب ا  تماماال مثلما نج وا سي رراع  الت يير  من خالل إة ار التنةيم السيسيال قو ال بان   ن قَِّبَل أل 
 :سنور  الإسرائيل التي ن تم رال سي المننم .

يجدر ب  هنا :ن تمول لمن يعرض علي  بااع ال معلوماتي ال اخم ال م لف ال بعبار  المصدر م م ن 
 :ستنيد الك ك عن اسمل :و موقعلال: اسرح ببااعت  بعيدا عني   تى تعرك مصدرها.

 ال مج ول  المصدر  ولو كان  مجاني   وتيكر :ن   سي مثل هيق األيام مني ن تهخي سلع ال :و بااع
 سبد سنوا  مر   استنع  اننتصار على :سنور  نةام مبار  اليي ن يم ر.

 8/1/2018العربي الجديد، لندن، 
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 الفلسطينيون إذ يواجهون سياسة إلغائهم .19
  راسم المدهون

ا قلنا إن ا األخنر من كل ما واج وق سابماال. المياد  الفلسنيني  يواجل الفلسنينيون ت ديا  ن نبال  إي
اليوم :مام رئيو :ميركي يعتبر :ن قراراتل  وقبل ا قرارا  الكون رو  واجب  التنفيي داخل الونيا  

ر :ن المدو هي العاصم  األبدي   وهو   إلسرائيلاألميركي  وسي كل بمع  من بماق العالم. ترام  قر 
ن مف ومل لسياد  قراراتل على العالم كلل  اعتبر :نل هكيا :راح المدو من :جند  :ي  اننالقاال م

 –مفاواا  :و مساق ل ل الصراق سي ال رق األوسن وسي المل  منل بالنبد الصراق الفلسنيني
 اإلسرائيلي.

سي وهم  للتياكي :و الوقوق إمكاني هو موقك :عتمد :ن هامش المناور  سيل غير موجود ون يتين :ي  
الت ايل والمناور   سترام  يه  سي مسهل  سرض السياس  إلى ال د األقصى ولم ينو خالل يل  
وبعدق :ن ينلق ت ديدا  واا   وبال   الصرا   بفرض عموبا  بمند المساعدا  المالي  عن 

 باعتبارها ترسض السالم! الفلسنيني السلن  
يل  ت  د السا   الفلسنيني  ن انا  ن تتوقك من :جل بل   السياس  اللبناني  هو است ماق  وألنل ك

مواج تل. هنا ت تدم الجدان  وتتعدد انجت ادا  واةراي والتي تننلق كل ا من :همي  رسض 
السياسا  األميركي   وتفترق سي ما تمتر ل من مواقك وقرارا  سلسنيني  لمواج ت ا. من الم م سي 

ي ارتبا : ص ين :ن السلن  ومؤسسات ا تعيش على الدعم كل ما ي صل :ن يتجن  الفلسنينيون :
المالي الدولي ومنل الدعم األميركي  لكن الص ين :يااال :ن هيا الدعم ن يجور لل :ن يكون ثمنا 

 للتمس  بال موق الونني  الثابت  لل ع  الفلسنيني سي وننل و:رال.
مصاع  غيابل تةل سي تمديري :هون  :عرك :ن تهمين الدعم المالي البديل للسلن  ليو س الال ولكن

ال رور التي نواج  ا  من دون الوقوق :يااال سي وهم الوعود الخلبي  البراق  من هنا وهنا  والتي 
ون تنفيها كالعاد . سيواجل الفلسنينيون آثام ومخانر سياس   إسالمي تنلم ا :نراك عربي  و تى 

ي  من العور وعدم المدر  على تهمين روات  ترام  ألن هيا قدرهم وسيواج ون  تماال مر ل  قاس
موةفي م كما  ؤون معي ت م األخرم  لكن م سيرب ون :نفس م هم اليين :سرسوا سي رهانا  عبثي  

 على سالم رائك.
:عتمد :ن الرهانا  الفلسنيني  على سالم برعاي  :ميركي  كان يج  :ن تتوقك مني بد:  الممانال  

تنفيي المر ل  الثاني  من اتفاق :وسلو والتي كان عنوان ا الف  تصرين سي  اإلسرائيلي والمراوغا  
 اس ق رابين ال  ير: ن مواعيد ممدس !
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ن يكن مكلفاال ولعل :هم تكاليفل الخروج من :سر ال ال  الفلسنيني  الراهن  والمستمر  مني  يل  ممكن وا 
لمؤسسا  الرسمي  وال عبي   من عمدين و:كثر. نت د  هنا عن اننمسام كما عن الفساد وعن خواي ا

دون :ن ننسى العالق  البائس  التي تربن السلن  الفلسنيني  ب عب ا والتي وصل  الى :دنى درجات ا 
بسب  الفساد وغيا  ال وار كما غيا  الم ارك  الفاعل  سي المرار والمصير. بتل  العناوين ن يمكن 

الونيا  المت د  األميركي  وعنوان ا البارر إل اي ال دي  عن مواج   جدي  ت مق :هداس ا مد سياس  
 الوجود الفلسنيني و موقل الونني  وسرض  ل يموم على معارل عنصري  ص ير  ومعرول .

هي مر ل  صعب  ت تاج إلى الكثير من الو د  والصبر للوصول إلى برنام  مواج   سياس  بكامل 
اسا  السابم  ووصول ا إلى نريق مسدود  ما الجدي   وهي تتهسو :ونال على اإلقرار بف ل السي

:صا  قناعا   عبي  واسع  باإل بان ودسع ا لالبتعاد من الم ارك  سي العمل العام بمختلك 
ناراتل السياسي  وال ربي  والنمابي  التي ت تاج إلى تجديد هياكل ا باستعاد  بنيت ا  وجوهل وا 

 راسخ  اليوم بمو  المصالن الفئوي  والمناسد الخاص .الديموقراني  والخروج من الجمود والالساعلي  ال
 8/1/2018الحياة، لندن، 
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 جاكي خوري
الرئيو الفلسنيني م مود عباو سينل  سي هيا ال  ر من ورراي الخارجي  سي :وروبا العمل لدم 

عاصمت ا المدو ال رقي . هيا ما قالل :مو و  1967 كومات م من اجل انعتراك بفلسنين سي  دود 
الرئيو الونيا  المت د  ترام  وناقمل يعملون بدعم من  :قواللمصدر ممر  من :بو مارن. و س  

إسرائيل على دسن  ل الدولتين. إيا كانوا ما يرالون سي :وروبا يرغبون سي ت ميق هيا ال ل سيج  
 1967مل األكثر ارور  هو انعتراك بالدول  سي  دود إلى األسعال. الع األقوالعلي م اننتمال من 

التي ن تلرم :ي : دال. :بو  األقوالوعاصمت ا المدو ال رقي   عدا يل  سيبمى كل  يي سي نناق 
 ال  ر ال الي سي بروكسل. 22مارن سيلتمي مد ورراي الخارجي  األوروبيين سي 

 رك  ستن  ن و استمرار ان تجاجا  ال عبي   األساوتدسد السلن  الفلسنيني   وسي  األثنايسي هيق 
سي منانق الاف  ال ربي  التي بد:  بعد إعالن الرئيو األميركي انعتراك بالمدو عاصم  
لى ال واجر  إلسرائيل. سي ستن ن روا :مو دعو  للجم ور الفلسنيني من اجل الخروج إلى ال وارق وا 

سي يوم الجمع  الممبل  وعدم وقك ان تجاجا . سي يوم الثالثاي الممبل  والصلوا  الجماهيري  
تصرين ترام   ول المدو  إرايمصدر سلسنيني رسيد  عاو سي اللجن  التنفييي   قال للص يف  إنل 
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الماي   إبمايوالت ديد بتجميد المساعدا  انقتصادي  للفلسنينيين ولوكال  ال و   هم يسعون إلى 
 الفلسنيني  على جدول األعمال الدولي.

كل يل  ي د  بمناسب  عمد المجلو المركري الفلسنيني سي األسبوق الممبل  اليي سيمرر ب هن 
سلو  الفلسنينيين سي الفتر  المادم . المجلو المركري هو جسم يو د الفصائل الفلسنيني   وم متل 
نمل التوصيا  للجن  التنفييي  من اجل المصادق  علي ا.  س  اقوال نفو المصدر اليبدو :ن 
تصري ا  ترام  تعني دسع  ألن يبمى هيا المواوق على جدول األعمال العربي والعالمي  وسي 
انساو تم يدا لعمد المجلو المركري واللماي اليي سيجريل :بو مارن مد ورراي الخارجي  سي انت اد 

وروبي كانون الثاني )يناير( سي بروكسل. الموقك الفلسنيني ب هن انعتراك األ 22األوروبي سي 
بفلسنين نقى :مو الدعم من لجن  المتابع  العربي   التي ي ار  سي ا األردن ومصر والسلن  
الفلسنيني  والسعودي  والم ر  وات اد اإلمارا . :يمن الصفدي قال إن الموقك اليي بلورق ورراي 

 .1967 دود الخارجي  سي هيق الدول واان: لن يكون استمرار سي المننم  دون دول  سلسنيني  سي 
خالل يل   سي مكت  :بو مارن ينفون ادعاي :ن م تلموا رسائل من  ماو تمول إن ا على استعداد 

تم ام ا لمؤسسا  م. .ك. وقد ت اور   إياالمصال    إنارلنرق سال  ا وتسليمل للسلن  سي 
المواوق لم  الهآرتوال سي هيا ال هن مد عاوين سي اللجن  التنفييي  سي م. .ك الليين قان إن هيا

:نل نالما :ن  :وا واو:نل لم يتم تلمي :ي نل  رسمي من قبل  ماو  السي  ماو  إنالقايب   
ان تالل موجود سليو هنا  ما يمكن ال دي  عنل ب هن السالم  ليل   لم يتم ب   هيا المواوق 

 على :ي مستومال  قال المت دثون.
اليراق  إلخااقمو :ن  ماو :بد  استعدادها ص يف  الال يا ال الصادر  سي لندن كتب  :ول من : 

جري من اننار السياسي الفلسنيني.  س  التمرير  و:صب  العسكري لل م. .ك ايا تم ام ا 
رسائل ب يق الروح إلى رئيو  األخير  األسابيداليي يستند الى مصادر سي غر   سمد نمل   ماو سي 
 مصال   بين السلن  و ماو.السلن  م مود عباو على خلفي  الجمود سي تنبيق ال

مصدر سلسنيني ممر  من  ماو سي غر  قال سي م ادث  مد الهآرتوال إن رؤساي المنةم  سي 
المناق  وعلى ر:س م ي يى السنوار  يصرون على عدم العود  إلى اننمسام  وهم مستعدون للميام 

ركاي كاملين سي لتنبيق المصال  . مد يل   سي  ماو يصرون على :ن يكونوا   :خرمبخنوا  
 إلىسياسي. سي  ماو قدموا نل  ب هن اننامام لل م. .ك  لكن عباو لم يسارق  إناركل 

من  ماو  :يااالمواسم  على هيا النل  خوسا من سينر   ماو على م. .ك. ونل  عباو 
 انعتراك بكل انتفاقا  الموقع  مد إسرائيل  بما سي ا اتفاقا  اوسلو.
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م السالح واننامام لل م. .ك  يج  على  ماو :ن ت سم  قبل :ي  يي  قبل النماش  ول تسلي
 المادم سي اجتماق المجلو المركري الفلسنيني سي رام هللا. األسبوقهل ست ار  سي 

 األسبوقسي  ماو وسي الج اد اإلسالمي :كدوا على :ن م تلموا الدعوا  وقالوا إن م سيمررون خالل 
. سكرتير اللجن  التنفييي  العام  د. صائ  عريما   قال سي ن اي  كانوا سي اركون وبهي  جم إيا

الفلسنيني  سي الفتر  المريب   األجند إن انجتماق سيوصي بعدد من الخنوا  التي ستملي  األسبوق
 المادم .

مني اإلعالن ان تفالي عن المصال   الفلسنيني  بين ستن و ماو  ولكن  :  رتمريبا مر  ثالث  
غر  ن ي عرون بهي ت يير  ميمي سي الواد. معبر رسن اليي سيس ل ست ل على ةروك سي قناق 

سي المناق يرداد  د . ورار  الص    واإلنسانيال يا  سي المناق  ما رال م لما. الواد انقتصادي 
المااي تمريرا عن ان يار ج ار الص  . وردا على يل  تع د  األسبوقالفلسنيني  سي غر  ن ر  سي 

كبير   إرسالي ر الص   الفلسنيني  د. جواد عواد  بهنل ستصل سي هيا األسبوق إلى المناق وري
 لالدوي .

مصدر سلسنيني سي قناق غر  مؤيد ل ماو قال للص يف  إن م سي  ماو يرون :ن المصال   ن 
غادر المناق قبل باع   –على تنفيي المصال    اإل راككان يمكنل  –تتمدم و:ن وسدا مصريا 

 ولم يعد بعد. :سابيد
نفو المصدر :كد على :ن م سي  ماو غير معنيين بمواج   عسكري  مد إسرائيل والعود  إلى 

ال ماو معني  بمواصل  ان تجاجا  على  :قوالل. و س  2014الواد ع ي  ال ر  سي صيك 
صور  التي الصواريخ بال إلنالقنول الجدار وسي الاف  ال ربي   لكن سي :ي  ال من األ وال  ن 

يمكن ا تفاي إلى مواج   عسكري  مد إسرائيلال. إااس  إلى يل  :كد :ن  ماو ن يمكن ا التسليم 
بالواد الراهن: الهنا  قرار استراتيجي ل ماو: هي غير معني  بال كم سي المناق من نا ي  مدني  

 األمني ال.وادار  يومي   لكن ا تريد تعرير مكانت ا سي السا   الفلسنيني  من النا ي  
 هآرتس

 8/1/2018، الغد، عّمان
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 يوسي بيلين

التهكيد  إلىلم ت دك ت ريد  الرئيو ترام  بعد عودتل من عنل  العيد  ول المدو  كما يبدو  
  :قواللسيل  السياسي.  س  السياق اليي كتب  األعمالبالابن على ما بدا كرسد للمدو عن جدول 
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إلسرائيل. ممابل ا يج  على  :عني مننمي  :نل يكر ما بدا لل كبادر   سن ني  كبير   األكثرمن 
تدسد ثمن سياسي  لكن الفلسنينيين تنارلوا عنل بمرارهم ممانع  الوسان   :ن كوم  نتنياهو 

 األميركي .
  إلسرائيل  سان تمدير الرئيو إيا كان اعتراك ترام  بالمدو عاصم  إلسرائيل ي كل  ما هدي  هام

:نل بيل  تم  ن  هيا المواوق من جدول األعمال  بعيد عن الواقد.  ميم  :نل سي  األميركي
عدم تناول السياد  وال دود للمدين   تعني :ن هيا المواوق  إلىتصري ل األصلي اهتم باإل ار  

ياا اليها  سي هيق المر  إلى ما خااد :ياا من نا يتل للمفاواا  بين النرسين. ولكن إيا قرر :
كعاصم   – :يااال رقي   –هو :بعد من انعتراك غير الم دد و تى انستعداد لالعتراك بالمدو 

 والدولي. اإلقليميإلسرائيل  سال    :نل بالت ديد :عاد المدو إلى جدول األعمال 
سي اتفاق :وسلو   الم. .كالل وال اج  إلى ب   مستمبل المدو تنبد من الترام موق د عليل من إسرائي

سن . :ي  كوم  إسرائيلي  لم تل ِّ  ومن امن ا ال الي   انتفاق  ليل   25واليي قريبا سيصبن عمرق 
. انتفاق يتناول خمس  مواايد ستب   سي :يااملرم  بل  الم. .كالسان إسرائيل ملرم  بل  كما :ن 

  يتم يكر المدو 3الفصل الخامو  البند  المفاواا  على انتفاق الدائم بين النرسين  سي إنار
كهولوي  )المواايد األخرم هي الالجئين والمستوننا  والترتيبا  األمني  وال دود والتعاون مد الدول 

 المجاور (.
  المبادئص ين :ن الرئيو كلينتون استااك اإلسرائيليين والفلسنينيين سي  فل التوقيد على اتفاق 

  :و دول :خرم صال ي  اإلمالي على النرسين  ب ااس  مواوق للب   لكن ليو للونيا  المت د
انتفاق الدائم :و رسعل منل. النرسان سمن يمكن ما سعل يل   لكن ما  تى اةن يمتنعان عن  إنارسي 

 الميام بيل .
إلى يل    تى لو :ن الرئيو كان يستنيد رسد المدو من جدول األعمال سي المفاواا   إااس 

سي المئ   40فاق الدائم  لما كان يستنيد  ل المواوق الديم راسي سي المدين   عندما يكون على انت
من سكان المدو سلسنينيين  سان ت ويل عاصم  إسرائيل المو د  إلى مدين  عربي  ليو بعيدا. لو 

ي هيق :ن الفلسنينيين سي  رقي المدو نبموا ال ق الممنوح ل م باننتخا  سي اننتخابا  البلدي  س
سي البلدي  والتهثير ب كل كبير على من سينتخ   األكبركتل  سياسي  هي  إقام السن   لكان يمكن 

 لرئاست ا.
ال مائم يمتر ون  ل المواوق عن نريق تمسيم المدين  بين األ ياي العبري   بما سي ا التي توجد سي 

عاصمت م سي الجري ال رقي  قام إ رقي المدين   وبين األ ياي العربي   وتمكين الفلسنينيين من 
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بمايللمدين . الصمور يمتر ون إخراج األ ياي العربي  خارج  دود بلدي  المدو   السياد  علي ا سي  وا 
 :يدي إسرائيل. وسي كل األ وال  يبدو :ن مواوق المدو سي  لنا كثيرا سي المستمبل المري .

 7/1/2018، "إسرائيل اليومال
 8/1/2018األيام، رام هللا، 
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