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 6 مظلة دوليةنعمل على مسار جديد تحت ... و تعهدات إدارة أوباما للسلطةبمجدالني: ترامب أطاح   3.
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 8 التعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكانية "إسرائيل"تكريس تحذر من  "الخارجية الفلسطينية"  6.

 9 خريشة يدعو "المركزي" التخاذ قرارات قابلة للتنفيذ  7.
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 10 "مفوضية الالجئين"مخطط لتسليم مهام األونروا إلى  أحمد حنون:  10.
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 25 عليه شرق قطاع غزة" "بتسيلم": "األمن االسرائيلي قتل ثمانية فلسطينيين ال يشكلون خطراً   36.
 25 "بي دي أس"شركة إسرائيلية خاصة لتبييض االحتالل ومحاربة   37.

 
  :األرض، الشعب

 26 صبري: سندافع عن قدسنا بكل ما نملكعكرمة الشيخ   38.

 26 إصابة شاب برصاص االحتالل شرق خان يونس  39.
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 30 مركز للتعليم المستمر لطب األسنان بجامعة القدس  48.
 

  : مصر
 31 في "تسريبات" نيويورك تايمز النائب العام يفتح تحقيقاً القاهرة:   49.
 31 بد هللا الثاني ينسقان جهودهما لحماية القدسوع السيسي  50.

 
  األردن: 

 32 "إسرائيل"مذكرة نيابية تطالب باستدعاء سفير األردن في   51.
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  حوارات ومقاالت:

 41 فراس أبو هالل... ات.. إنها القدس يا غبي!التسريب  66.

 42 عبد الحسين شعبان... ما بعد حل الدولتين  67.
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 49 :كاريكاتير
*** 

 
 بعملية إطالق نار قرب نابلسمقتل مستوطن إسرائيلي  .1

سعيد عموري: أفادت وسائل إعالم عبرية أن مستوطًنا إسرائيلًيا قتل، مساء أمس الثالثاء،  -القدس 
 ، المحاذية لمدينة نابلس، شمالّي الضفة الغربية."حفات جلعاد"طنة في إطالق نار قرب مستو 

إنه تم إعالن وفاة المستوطن اإلسرائيلي،  "جيروزليم بوست"و "يديعوت أحرنوت"وذكرت صحيفتا 
 شمالي الضفة الغربية. "مئير"الذي أصيب بإطالق نار في وقت سابق اليوم، في مستشفى 

تم إطالق نار من قبل مركبة مسرعة قرب "اإلسرائيلي قوله إنه  عن الجيش "يديعوت أحرنوت"ونقلت 
 ."مستوطنة حفات جلعاد، أصيب على إثرها مستوطن إسرائيلي بجروح حرجة

 عاما، وهو من سكان مستوطنة كفار سابا، شمالي الضفة. 35وأشارت أن القتيل يبلغ من العمر 
 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 2017و 2016التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعامي  يصدر" الزيتونةمركز " .2
، يوم الثالثاء، أن مجموع في العاصمة اللبنانية بيروتأعلن مركز "الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

 مليون نسمة، نصفهم يقيم خارج فلسطين. 13، نحو 2018الشعب الفلسطيني بلغ، مطلع عام 
اليوم، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم أبرز نتائج  جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده المركز،

 ، والتوقعات المستقبلية للعامين المقبلين. 2017و 2016"التقرير االستراتيجي الفلسطيني" لعامي 
محسن محمد صالح، المدير العام للمركز، ومحرر التقرير والمشرف على إعداده؛ إن  الدكتور وقال

 ".2018مليونًا مع بداية  13ع الشعب الفلسطيني بلغ نحو "التقديرات تشير إلى أن مجمو 
ألفًا، بما نسبته  590ماليين و 6وأضاف، خالل المؤتمر، أن أكثر من نصف الفلسطينيين، أي نحو 

 ، يقيمون داخل فلسطين والباقي خارجها". 50.6%
العالم لعدد الالجئين قياسًا ونبه التقرير إلى أن الالجئين الفلسطينيين ما زالوا ُيمثّلون أكبر نسبة في 

، 1948ألف الجئ من أبناء فلسطين المحتلة سنة  160كما أشار إلى وجود مليونين و بعدد الشعب.
 يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

األوضاع الداخلية الفلسطينية،  -خبيرا بالشأن الفلسطيني 14الذي شارك في إعداده -وتناول التقرير 
 انية واالقتصادية الفلسطينية، واألرض والمقدسات.والمؤشرات السك

كما ناقش المشهَد اإلسرائيلي الداخلي وأوضاعه السكانية واالقتصادية والعسكرية، وسلط الضوء على 
عمليات المقاومة ومسار التسوية السلمية، والمواقف العربية واإلسالمية والدولية من الشأن 

 الفلسطيني.
، وأن هناك 2017مستوطن في الضفة الغربية عام ألف  800طنين تجاوزت وأفاد بأن أعداد المستو 

 بؤرة استيطانية فيها. 230مستعمرة وأكثر من  196
ألف سنويا(، وهي  25وأشار إلى أن معدالت الهجرة اليهودية استقرت على أعداد محدودة )نحو 

 مقاربة ألعداد الهجرة العكسية من إسرائيل.
ار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي قد وصل إلى حائط تقرير إلى أن مسالخلص و 

مسدود، بعد أن أثبتت منظومة اتفاقيات أوسلو عجزها على حمله باتجاه حلول سياسية حقيقة، وأكد 
ذات التقرير أن المصالحة الفلسطينية لن تتحقق إذا ضلت تدار بالطريقة نفسها، وناقش التقرير كافة 

 سطينية ووضع لها استشرافات وتوقعات.القضايا الفل
وأشار إلى أنه ليس ثمة أفق لتحّول السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة على 

؛ وليس ثمة أفق أيضًا لتغيير وضع السلطة الراهن كأداة تخدم أغراض 1967األرض المحتلة سنة 
 لعاته.االحتالل، أكثر مما تخدم أهداف الشعب الفلسطيني وتط
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وفي موضوع المصالحة، أشار التقرير إلى أن مسارها لم ينجح في تحقيق إنجاز حقيقي طوال 
السنتين الماضيتين، بالرغم من تعدد االجتماعات، ودخول مصر على المسار ورعايته، وتنازل 

 حماس عن إدارة قطاع غزة.
ذا لم تسَع وقال التقرير: ليس من المتوقع أن تتحقق المصالحة إذا ما ظلَّت تُ  دار بالطريقة نفسها؛ وا 

القيادة الفلسطينية الرسمية إلى إنجاز شراكة حقيقية فعالة، ُتعبّر عن األحجام الحقيقية للقوى 
 الفلسطينية في الداخل والخارج، وتُبنى على أساس برنامج وطني قائم على الثوابت.

السبيل، عّمان، -لألنباء ولاألناض وكالة-لإلعالم الفلسطيني المركز-.نت، الدوحةالجزيرة
9/1/2018   

 
 نعمل على مسار جديد تحت مظلة دولية... و تعهدات إدارة أوباما للسلطةب أطاحمجدالني: ترامب  .3

ـــا نشررررت  ـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وف عضرررو اللجنرررة  ، أنرام هللا، مرررن 9/1/2018 ،وكال
ارات المجلرررررس المركرررررزي المزمرررررع عقرررررده فررررري ن قررررر إالتنفيذيررررة لمنظمرررررة التحريرررررر أحمرررررد مجررررردالني قرررررال 

 ، ستتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، ومع مبادرة السالم العربية، وقرارات القمرم العربيرة.14/1/2018
"نحرن ال نبحرث عرن قررارات صرادمة، وال خرارج  في حديث عبرر تلفزيرون فلسرطين: ،وأضاف مجدالني

لم يعد من الممكن االستمرار فيه، لكننا متمسكين في إطار العقل والمنطق، فالمسار السياسي السابق 
عملية السالم علرى أسراس الشررعية الدوليرة، ومبرادرة السرالم العربيرة، ونريرد مواصرلة العمرل فيهرا، لكرن 

 بآلية جديدة، وبمشاركة دولية تحت مظلة األمم المتحدة، ومشاركة كل األطراف الدولية.
مختلفررة وفرصررة تاريخيررة جديرردة تمكننررا مررن الررتخلص مررن  نحررن مقبلررون علررى مرحلررة"وقررال مجرردالني: 

أمرين، وهما االحتكار األمريكي لرعاية عملية السرالم براألعوام السرابقة، والرتخلص مرن أعبراء المرحلرة 
ودعرا إلرى صرياغة عمليرة سياسرية جديردة،  ."االنتقالية والتزاماتها التي استمرت أكثر من عشرين عاماً 

الدوليرررة وتحرررت مظلرررة األمررم المتحررردة، ومشررراركة كرررل األطرررراف فررري إطرررار مبنيررة علرررى أسررراس الشرررراكة 
مررؤتمر دولرري وصرريغ دوليررة مجربررة، مرحبررًا بمشرراركة أي دولررة مسررتعدة ألن تكررون شررريكًا فرري العمليررة 

وقرررال: نحرررن امن أمرررام إعرررادة صرررياغة دقيقرررة لطبيعرررة ومضرررمون ووظيفرررة السرررلطة الوطنيرررة  السياسرررية.
بمؤسساتها من سلطة انتقالية إلى مؤسسرات دولرة فلسرطين تحرت االحرتالل، الفلسطينية واالنتقال بها و 

لممارسرة السرريادة وصرالحياتها فرري إطررار مرحلرة جديرردة ورؤيرة جديرردة للعالقررة مرع االحررتالل"، موضررحا 
 .اإلسرائيليأن هذا األمر مرهون ومرتبط بإعادة صياغة العالقة مع االحتالل 

أحمرد مجردالني ، أن كالة األناضرول، نقاًل عن مراسلها وو 10/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحةوأضافت 
قررال إن المقترحررات األمريكيررة حررول عمليررة السررالم فرري الشرررق األوسررط المعروفررة بصررفقة القرررن تهرردف 
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 لتصفية القضية الفلسطينية، وسط تسريبات بشأن عزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه.
إن المقترحرات األمريكيرة نقلرت إلرى الفلسرطينيين عرن  ،يون فلسطينفي مقابلة مع تلفز  ،النيدوقال مج

نشرراء حلررف  طريررق الجانررب السررعودي. وأضرراف أن الصررفقة تقرروم علررى تصررفية القضررية الفلسررطينية وا 
 منه. جزءاً  "إسرائيل"النفوذ اإليراني في المنطقة تكون  إقليمي ضدّ 
مجدالني كشف ، أن محمد يونس ،رام هللا ، نقاًل عن مراسلها في10/1/2018 ،الحياة، لندنوجاء في 
دارة الررئيس األمريكري السرابق براراك عن لر"الحياة"  فحوى التفاهمرات التري تمرت برين السرلطة الوطنيرة وا 

أوباما، والتي أنهاها الرئيس دونالد ترامرب بالضرربة القاضرية عنردما أعلرن االعترراف بالقردس "عاصرمة 
 ما وضع الفلسطينيين مجددًا على مسار التدويل. إلسرائيل" ونقل السفارة إلى المدينة،

 تعهرردات، هرري عرردم إحالررة أي ملررف ضرردّ  3وقررال مجرردالني إن الجانررب الفلسررطيني قرردم إلدارة أوبامررا 
منظمرة دوليرة تابعرة ل مرم  22على المحكمة الجنائية الدولية )الهاي(، وعدم االنضمام إلرى  "إسرائيل"

ع الدولرررة العبريرررة. وأضررراف أن الجانرررب األمريكررري قررردم خمسرررة المتحررردة، ومواصرررلة التنسررريق األمنررري مررر
ة، "القررردس الشررررقي"، بمرررا فيهرررا 1967التزامرررات، هررري اعتبرررار األراضررري الفلسرررطينية داخرررل حررردود العرررام 

أراضي محتلة، ومعارضة االستيطان فيهرا، وعردم نقرل السرفارة األمريكيرة إلرى القردس، واسرتمرار الردعم 
سررائيل، وصرواًل إلرى حرل سرلمي المالي للسلطة، ومواصلة رعاير ة العمليرة السياسرية برين الفلسرطينيين وا 

 على أساس حل الدولتْين.
 

 شعث: تسريبات عن خطة أمريكية لعزل الرئيس الفلسطيني من منصبه .4
قرررال نبيرررل شرررعث، مستشرررار الررررئيس الفلسرررطيني للعالقرررات الدوليرررة والشرررؤون : أيسرررر العررريس - رام هللا

 بات حررول خطررة أمريكيررة لعررزل الرررئيس محمررود عبرراس مررن منصرربه"، نافيرراً الخارجيررة، إن "هنرراك تسررري
ل ناضرول،  ،مشاركة "أطراف عربية" في "المخطط"، الرذي لرم يعرط أي تفاصريل عنره. وأضراف شرعث

الثالثرررراء، أن الرررررئيس الفلسررررطيني "يتعرررررض لضررررغوطات أمريكيررررة هائلررررة، مررررن أجررررل القبررررول باسررررتمرار 
فررري المنطقرررة". وشررردد علرررى أن "الررردور األمريكررري فررري هرررذا السرررياق الواليرررات المتحررردة كوسررريط للسرررالم 

 )كوسيط للسالم( قد انتهى، وال تراجع في هذا الموقف". 
 9/1/2018، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ابتزاز مرفوضهو األونروا  : تجميد تمويلالفلسطينيةالحكومة  .5

المتحررردة تجميرررد التمويرررل المخصرررص  قررررار الواليرررات الفلسرررطيني اعتبرررر مجلرررس الررروزراء :وفرررا –رام هللا 
لوكالررة األونررروا، ابتررزازًا مرفوضررًا وعمرراًل غيررر قررانوني يقرروض حقرروق الالجئررين الفلسررطينيين ويزيررد مررن 
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معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة الالجئرين الرذين يعتمردون علرى الخردمات 
 كالة منذ عقود طويلة.الصحية والتعليمية واإلنسانية التي تقدمها لهم الو 

، برئاسررة رامرري الحمررد 9/1/2018 خررالل جلسررته األسرربوعية فرري رام هللا الثالثرراء ،وأدان مجلررس الرروزراء
اسررتمرار قرروات االحررتالل اإلسرررائيلي فرري عرردوانها الغاشررم علررى أرضررنا ومقدسرراتنا وحقوقنررا، وفرري "هللا، 

لشررعي، ومصرادرة األراضري وهردم توطيد نظام الفصل العنصرري مرن خرالل توسريع االسرتيطان غيرر ا
البيرروت والمنشررآت، وفرري تهديررد شررعبنا بمخططررات االقررتالع والتهجيررر، واسررتهدافه باالعتقررال وبأعمررال 

وحردة  2,270 وأدان المجلس قررار حكومرة االحرتالل بإقامرة ."التنكيل، خاصة ضد األطفال والقاصرين
االحررتالل التمهيديررة علررى قررانون إعرردام  كمررا أدان مصررادقة ات الضررفة الغربيررة،عمر سرركنية لتوسرريع مسررت

 المعتقلين الفلسطينيين، وأدان اإلعدامات الميدانية التي تنفذها قوات االحتالل بدٍم بارد وبحجج واهية.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلرى عملهرم وفقرًا 

التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها ما تسمى بنقابة "ر من لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، وحذّ 
 ."الموظفين في قطاع غزة، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم

ممررا يفسررح  TERورحررب المجلررس بانضررمام فلسررطين إلررى االتفاقيررة الجمركيررة بشررأن نقررل البضررائع تيررر 
 خرى في مجال النقل.المجال باالنضمام إلى اتفاقيات أ

 9/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 التعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكانية "إسرائيل"تحذر من تكريس  "الفلسطينيةالخارجية " .6
الثالثرراء، مررن مسرراعي  ،)د ب أ(: حررذرت وزارة الخارجيررة والمغتررربين فرري السررلطة الفلسررطينية - رام هللا

ونررددت الرروزارة، فرري بيرران  لتكررريس واقررع التعامررل مررع القضررية الفلسررطينية كررر)مشكلة سرركانية(. "رائيلإسرر"
ونررررروا وملررررف الالجئررررين األصررررحفي لهررررا، بررررر"التحريض" األمريكرررري اإلسرررررائيلي الحاصررررل علررررى وكالررررة 

تالف القرروانين العنصرررية بررين أحررزاب االئرر كمررا انتقرردت حالررة "السررباق" الحاصررلة فرري سررنّ  الفلسررطينيين.
، وآخرها النقاش الدائر حول مشرروع قرانون اقتطراع مخصصرات الشرهداء "إسرائيل"اليميني الحاكم في 

واعتبررت الروزارة أن هرذه القروانين اإلسررائيلية  واألسرى الفلسطينيين مرن المسرتحقات الضرريبية للسرلطة.
 ي إسرائيل"."تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم ف

 10/1/2018 ،القدس العربي، لندن
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 "المركزي" التخاذ قرارات قابلة للتنفيذ يدعوخريشة  .7
أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن التصعيد األمريكري : خاص

لمركرزي المقررر اإلسرائيلي الراهن يتطلب مواجهته بخطروات عمليرة وعاجلرة وصرادقة، داعيرًا المجلرس ا
وقال خريشة، في تصرريح خراص  انعقاده منتصف الشهر الجاري التخاذ قرارات ناجحة وقابلة للتنفيذ.

 لررر"الرسالة نررت": "الموقررف السياسرري بررات صررعب للغايررة فرري ظررل التصررعيد األمريكرري واإلسرررائيلي ضرردّ 
نه القرارات الهامة إلنقراذ القضية الفلسطينية، والرئيس أمام موقف محرج أمام شعبه، والجميع ينتظر م

وأضاف: "حتى اللحظة لم نشرهد أي موقرف أو تحررك رسرمي مرن  القضية ومواجهة ما يتعرضون له".
 قبل السلطة الفلسطينية للتعامل مع المرحلة الحرجة التي نعيش فيها".

 9/1/2018 ،الرسالة، فلسطين
 

 التنسيق األمني "يزداد كل يوم"و .. .السفير ربحي حلوم: ال ُيرتجى خير من اجتماع "المركزي" .8
استبعد السرفير الفلسرطيني السرابق ربحري حلروم أن يرأتي اجتمراع المجلرس : نبيل سنونو -غزة  ،انعمّ 

، بنتيجة حقيقية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي، 14/1/2018المركزي لمنظمة التحرير المقرر عقده في 
وتسراءل حلروم فري حروار  ذر للرمراد فري العيرون".معتبرًا أن دعوة رئيس السرلطة محمرود عبراس لعقرده "

هراتفي مرع صرحيفة "فلسرطين"، أمرس: "مرا الرذي تعنيرره دعروة المجلرس المركرزي لالنعقراد بعرد أكثرر مررن 
ل إن عبراس لرم يردع لعقرد "المركرزي" بشرأن اوق شهر على أخطر قرار في تاريخ القضية الفلسطينية؟".

المقابررررل، إلررررى أن الكنيسررررت اإلسرررررائيلي ومجلررررس وزراء فرررري  ، منوهرررراً يومرررراً  38قرررررار ترامررررب، إال بعررررد 
 االحتالل المصغر وحزب الليكود اجتمعوا على وجه السرعة بعد إعالن الرئيس األمريكي.

إن األخيررر "مشررلولة يررده عررن  عتبرر أن هررذا المجلررس اتخررذ قررارات "داسررها عبرراس تحررت قدميرره"، قرائالً وا 
، قرررارات منهررا 2015فرري  27 ركررزي" اتخررذ فرري دورترره الرررونرروه إلررى أن "الم االحررتالل". أي مقاومررة ضرردّ 

أن التنسررريق األمنررري برررين السرررلطة  اً ؤكرردم ،وقررف التنسررريق األمنررري، ولرررم ينفررذ منهرررا شررريء علرررى األرض
 في الضفة المحتلة يجري على قدم وساق، بل إنه "يزداد كل يوم". "إسرائيل"و
تهرم اق أوسرلو" هرو "يريحروا ويسرتريحوا"، و أن ما يريده الشعب الفلسطيني من عباس و"فري حلوم عتقدا و 

ن سياسة رئريس السرلطة "شرلت ، مشددًا على أحلوم عباس باإلصرار على "تصفية القضية الفلسطينية
مررررة )فرررري الضررررفة( وأوقفررررت أي مقاومررررة لالحررررتالل، وسررررهلت ل خيررررر تنفيررررذ مخططاترررره  البندقيررررة المقاو)

 ة لذلك"، وفق تعبيره.باالستيطان والتشريد والحصار والتهويد، وشكلت عباء
 9/1/2018 ،فلسطين أون الين
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 شحادة: اجتماع "المركزي" خطوة مهمة "لو نفذ عباس قراراته" .9
شرركك ممثررل الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين فرري اجتماعررات اللجنررة : يحيررى اليعقرروبي -غررزة  ،رام هللا

س المركرزي للمنظمرة المقررر التنفيذيرة لمنظمرة التحريرر عمرر شرحادة بإمكانيرة أن يرنجح اجتمراع المجلر
 ، فرررري إصررردار قرررررارات لمواجهرررة القرررروانين والقررررارات اإلسرررررائيلية واألخيررررة بحررررقّ 14/1/2018عقرررده فررري 

: "عقررد اجتمرراع المجلررس المركررزي 8/1/2018فرري فرري حرروار مررع "فلسررطين"  ،وقررال الشررعب الفلسررطيني.
فررذون مررا يصرردر مررن قرررارات"، خطرروة مهمررة لررو كرران رئرريس السررلطة محمررود عبرراس واللجنررة التنفيذيررة ين

ووصررف حررال تنفيذيررة  مسررتدركًا: "لكررن ل سررف هنرراك أزمررة عميقررة داخررل مؤسسررات منظمررة التحريررر".
لمنظمة بأنها "تعيش حالة ركود وعزلة عمليًا عن الكل الفلسطيني"، مبينًا أن قررارات اللجنرة أصربحت ا

 لرأي العام بهذه المؤسسات.تختزل بما يصدر عن عباس من مواقف، مما يلحق الضرر في ثقة ا
 9/1/2018 ،فلسطين أون الين

 
 "مفوضية الالجئين"مخطط لتسليم مهام األونروا إلى  أحمد حنون: .01

التحريررر  قررال مرردير عررام دائرررة شررؤون الالجئررين الفلسررطينيين فرري منظمررة: ناديررة سررعد الرردين -ان عّمرر
لتحويرل مهرام وكالرة األونرروا، عقرب إنهراء  إسررائيلياً  أمريكياً  أحمد حنّون إن "هناك مخططاً  الفلسطينية

عملهرررا، إلرررى المفوضرررية السرررامية ل مرررم المتحررردة لشرررؤون الالجئرررين، بذريعرررة عجرررز الوكالرررة عرررن تقرررديم 
وأوضررح حنررّون، لررر"الغد"، أن "المسرراعي األمريكيررة  الخرردمات والحمايررة الالزمررة لالجئررين الفلسررطينيين".

، للمفوضرية، بحيرث تنتقرل مهرام المسراعدة األونرروا، تباعراً  واإلسرائيلية الراهنرة تسرتهدف تسرليم خردمات
فلسرررطيني، مرررنهم زهررراء مليرررونّي الجرررئ  الجرررئوالحمايرررة التررري يرررتم تقرررديمها ألكثرررر مرررن خمسرررة ماليرررين 

وأضررراف أن المخطرررط "يهرردف إلرررى تررروطين الالجئرررين  برراألردن، مرررن الوكالرررة إلرررى المفوضررية السرررامّية".
ية قضية حق العرودة عرن مفاوضرات الحرل النهرائي"، مبينرًا أنره "ال الفلسطينيين حيثما يتواجّدون، وتنح

 توجد لدى المفوضية السامية أية حلول أخرى لقضية الالجئين سوى التوطين".
 10/1/2018 ،الغد، عّمان

 
 نسيالسلطة الفلسطينية تتمسك بمقاطعة زيارة بشعث:  .00

نس يرنائرب الررئيس األمريكري مايرك ب تل أبيب: أعلنت السرلطة الفلسرطينية عرن تمسركها بمقاطعرة زيرارة
مررب االعتررراف بالقرردس اإلررى المنطقررة، مررا دامررت اإلدارة األمريكيررة متمسرركة بررإعالن الرررئيس دونالررد تر 

. لكنهررا أكرردت فرري الوقررت ذاترره، أن هررذا ال يعنرري أن القيررادة الفلسررطينية تخلررت عررن "إسرائيلر"عاصررمة لرر
نبيرل شرعث، أمرس،  .فلسطيني للعالقات الخارجية دموقفها من عملية السالم. وأكد مستشار الرئيس ال
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لقرارهرررا السرررابق، عنررردما  نس، وفقررراً يرررأن السرررلطة الفلسرررطينية متمسررركة بموقفهرررا المتمثرررل بعررردم اسرررتقبال ب
إن "ما تقروم بره الواليرات  شعثوقال  القدس. مب ضدّ ارفضت استقباله الشهر الماضي، بعد إعالن تر 

ديرررد بقطرررع المسررراعدات وتجميرررد أمررروال األونرررروا، يؤكرررد انحيازهرررا المتحررردة مرررن إجرررراءات، بمرررا فيهرررا الته
 الكامل لجانب إسرائيل".

 10/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تحض أوروبا على التحّول إلى العب سياسي الفلسطينيةالسلطة  .02
تمسكت السلطة الفلسطينية بدور أوروبا فري عمليرة السرالم أمرس، وحضرتها علرى التحرول مرن  :رام هللا

عم مالي إلى العب سياسي، في وقت أصرت على رفض التعاطي مع اإلدارة األمريكية قبل إسقاط دا 
وعقرد الررئيس محمرود عبراس مسراء أول مرن  إعالن الررئيس دونالرد ترامرب القردس "عاصرمة إلسررائيل".

ع أمس، لقاًء مع وزيرة الخارجية النرويجية اينه ماري إريكسن، أطلعها خالله على مستجدات األوضرا
 الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية جراء القرار األمريكي المجحف بحق القدس المحتلة.

وكرر عباس تأكيردة علرى خطرورة القررار األمريكري، "الرذي أفقردها دور الوسريط فري العمليرة السياسرية"، 
 قتصادي".منوهًا بر "الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أوروبا نظرًا لثقلها السياسي واال

بدورها، أكدت الوزيرة الضيفة "دعم بالدها الكامل لمبدأ حل الدولتين". ولفتت إلى أن القرار األمريكري 
األخيرررر "أدى إلرررى إشررركالية فررري العمليرررة السياسرررية". وكشرررفت أنهرررا سرررتتوجه اليررروم إلرررى واشرررنطن للقررراء 

 المسؤولين األمريكيين، وسيتم بحث هذه المسألة معهم.
أحمررد مجرردالني مررع  .قرراء، بحررث عضررو اللجنررة التنفيذيررة لمنظمررة التحريررر الفلسررطيني دوغررداة هررذا الل

السررفير اإليطررالي لرردى فلسررطين فررابيو سرريكولولفيتش أمررس، فرري "آخررر المسررتجدات السياسررية والموقررف 
اإليطالي من نقل السفارة األمريكية إلى القدس، ودور إيطاليا في دعم الجهود الفلسرطينية للبحرث عرن 

 دولية للسالم والدور األوروبي في ذلك". رعاية
وشرردد مجرردالني علررى "أهميررة الرردور األوروبرري فرري المنطقررة، خصوصررًا بعررد الموقررف األمريكرري الررداعم  

والمنحرراز إلسرررائيل والررذي أصرربح شررريكا لالحررتالل"، مطالبررًا أوروبررا بررر"التحول مررن الررداعم المررالي إلررى 
". وحذر من أن التصعيد اإلسرائيلي "سيفجر األوضاع المشارك والالعب السياسي في الشرق األوسط

 في المنطقة".
وأكرررد السرررفير اإليطرررالي، مرررن جانبررره، موقرررف برررالده الرررداعم القضرررية الفلسرررطينية والمؤيرررد حرررل الررردولتين، 

عاصرررمة لدولرررة فلسرررطين، مشررريرًا إلرررى أن إيطاليرررا تررررى أن حرررل  1967واعتبرررار القررردس الشررررقية بحررردود 
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ي عبرررر قررررارات الشررررعية الدوليرررة، وأنهرررا تررردعم الموقرررف الفلسرررطيني والحقررروق القضرررية الفلسرررطينية يرررأت
 المشروعة للشعب الفلسطيني وتتطلع لرؤية دولة فلسطينية بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

 10/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 واالعتراف بالدولة الفلسطينية "إسرائيل"عشراوي تدعو االتحاد األوروبي لمحاسبة  .03
 : قالررررررت عضررررررو اللجنررررررة التنفيذيررررررة لمنظمررررررة التحريررررررر الفلسررررررطينية، حنرررررران عشررررررراوي، الثالثرررررراءرام هللا

، فررري بروكسرررل البلجيكيرررة، بررروزراء 22/1/2018 فررري، إن الررررئيس محمرررود عبررراس سررريجتمع 9/1/2018
وأضافت، في بيان عقب لقائها القنصل السويدي العام آن صوفي نيلسون  خارجية االتحاد األوروبي.

ة التحرير الفلسطينية في رام هللا، إن االجتماع يهدف لتقديم رؤية واضحة وبدائل لمواجهة بمقر منظم
الخطوات المدمرة اإلسرائيلية واألمريكية، ودعت االتحاد األوروبري للتردخل الفروري، وحثتره علرى اتخراذ 

لقررانون الرردولي خطرروات عاجلررة واسررتباقية للحررد مررن الخروقررات اإلسرررائيلية المتواصررلة والمسررتمرة يوميررًا ل
كما طالبت عشراوي دول االتحاد األوروبي بر"االعتراف العاجرل" بالدولرة الفلسرطينية  والشرعية الدولية.

وشددت عشراوي على تداعيات الموقف األمريكري  وعاصمتها القدس. 1967المستقلة على حدود عام 
 محليًا ودوليًا، معتبرة أنها "تقّوض فرص السالم".

 9/1/2018 ،األيام، رام هللا
 

 محمد الغول يطالب عباس بـ"الرحيل"النائب  .04
أشرررف الهررور: شرركلت تصررريحات النائررب فرري المجلررس التشررريعي محمررد فرررج الغررول، هررزة قويررة  -غررزة 

بررر"الرحيل واحترررام القررانون  محمرود عبرراس الرررئيس ،فري تصررريح صررحفي ،طالرربفقررد  لملرف المصررالحة.
فررري موقعررره لرررر"الوالية الرابعرررة هرررو اغتصررراب لموقرررع رئاسرررة  األساسررري الفلسرررطيني"، منوهرررا أن اسرررتمراره

وفرق القرانون األساسري  9/1/2009السلطة". وحسب الغول فإن الرئيس عباس انتهت والية حكمره منرذ 
 2011الفلسررطيني، ودعررا إلجررراء انتخابررات تشررريعية ورئاسررية ومجلررس وطنرري وتنفيررذ اتفاقيررات القرراهرة 

 سراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية.والقانون األساسي الفلسطيني واإل
 10/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 : األربعاء دفعة مالية لموظفي غزةالفلسطينية" المالية" .05

 األربعرراء يررومأعلنررت وزارة الماليرة بغررزة عررن صررف دفعررات ماليررة مرن المسررتحقات لمرروظفي غرزة،  :غرزة
وأكرردت الرروزارة أن صرررف الدفعررة  والبريررد.، عبررر فررروع بنرروك الرروطني اإلسررالمي واإلنترراج 10/1/2018
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، 10/1/2018شرريكل ابتررداء مررن األربعرراء  1,200)مررن الراتررب الشررهري( بحرد أدنررى  %40سريكون بواقررع 
وعلررى مرردار ثالثررة أيررام لرردى فررروع بنكرري الرروطني واإلنترراج وفررروع بنررك البريررد كافررة، وفررق وكالررة الرررأي 

شريكل فأقرل، ويروم الخمريس سريتم  2,000لفئرة  وأوضحت أن الصررف يروم األربعراء سريكون الحكومية.
 شيكل، واألحد سيكون للمتأخرين من جميع الفئات. 2,000لصرف لفئة ما فوق 

 10/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منصور يبعث ثالث رسائل متطابقة حول الوضع الخطير ألطفال فلسطين نتيجة لالحتالل .06
لسطين لدى األمم المتحدة السفير ريراض منصرور برثالث رسرائل بعث المراقب الدائم لدولة ف :نيويورك

متطابقرة لكررل مررن رئرريس مجلررس األمررن )كازاخسرتان(، واألمررين العررام ل مررم المتحرردة، ولرررئيس الجمعيررة 
، "القرردس الشرررقية"العامررة، بشررأن الحالررة الحرجررة المسررتمرة فرري األرض الفلسررطينية المحتلررة، بمررا فيهررا 

يواجهرررره األطفررررال الفلسررررطينيون كنتيجررررة مباشرررررة لالحررررتالل العسرررركري  خاصررررة الواقررررع الخطيررررر الررررذي
 اإلسرائيلي.

 9/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 سالحه هعماد العلمي برصاصة في الرأس أثناء تفقد حماس: إصابة القيادي .11
لمهندس عماد العلمي قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن القيادي في الحركة ا" غزة

 )أبو همام(، أصيب يوم الثالثاء، بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسالحه الشخصي في بيته.
وأضاف برهوم في بيان صحفي مقتضب، وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن "حالة 

في غزة، ويخضع وعلم "المركز" أن "العلمي"، نقل إلى مستشفى الشفاء  العلمي الصحية حرجة".
 .حاليا لعملية جراحية
عاما(، من إصابة ببتر في القدم جراء قصف "إسرائيلي" ألحد األبراج السكنية  62ويعاني العلمي )

 .2014في غزة، خالل عدوان 
بدورها، قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، إن القيادي في حماس عماد العلمي أصيب بطلق 

وقال إياد البزم، الناطق بإسم الداخلية في تصريح  على إثره لمستشفى الشفاء. ناري في الرأس ُنقل
وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، إنه تبين من خالل التحقيق أن العلمي أصيب بالخطأ في بيته 

 أثناء تفقده لسالحه الشخصي.
ياسي للحركة وتوافد عدد كبير من قيادة حماس إلى المستشفى، على رأسهم رئيس المكتب الس

وكرر الحية، خالل مؤتمر  إسماعيل هنية، وقائد حماس بغزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية.
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وقال  صحفي في مجمع الشفاء الطبي، الراوية الرسمية إلصابة القيادي العلمي، وأن حالته حرجة.
هو في بيته، ويتلقى الحية: "القائد عماد العلمي أصيب بعيار ناري في الرأس، أثناء تفقد سالحه و 

وأضاف: "هذا ما نستطيع  العالج داخل المستشفى، وأجريت له عملية جراحية، لكن حالته حرجة".
 أن نقول بناًء على إفادة أهله وشهود في البيت"؛ متمنًيا له الشفاء.

 9/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

وجود مرجعيات التفاقات  إللغاءا صّبت كل جهدهو  الشراكة مع أحديد فتح ال تر  أبو مرزوق: .11
 المصالحة

تشكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية التوصل : خاص - غزة
إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح خالل العام الجديد، عازًيا ذلك لتنصل حركة فتح ورئيسها محمود 

، مع مالحظات في الوقت ذاته على اتفاق عباس من تنفيذ المصالحة ومسارها السياسي الماضية به
 المصالحة األخير في القاهرة.

وقال أبو مرزوق في ندوة حوارية عقدتها مؤسسة الرسالة لإلعالم بحضور نخبة من الكتاب 
والمحللين، "توقعي في العام الجديد لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في 

م فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي قطاع غزة"، مرجًحا أن تقد
 لترتيب البيت الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق "إن الرئيس عباس لم يلتق) أي من قيادات الفصائل الفلسطينية الكبرى، ولم يدُع 
لعقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير وال استئناف عمل المجلس التشريعي أو المجلس الوطني"، 
وتابع "ال أعتقد أن الرئيس سيدعو لعقد أي من هذه األطر والمجالس خالل العام الجديد"، كما توقع 
أن تستمر حكومة التوافق الذي وصفها بر "الضعيفة" في عملها، باإلضافة إلى تغيير فتح وزرائها 

لتي عقدت وأبدى أبو مرزوق مالحظات جوهرية على اتفاقات المصالحة األخيرة ا دون توافق وطني.
، مشيرا إلى أن االتفاق "لم يكن يشكل 2017في القاهرة بين حركته وفتح فيما عرف باتفاق المصالحة 

وأوضح أن "كثيرا من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب  أرضية لمصالحة حقيقية".
بهذا المسار"، على  أن يفرضها على الطرفين "وبالتالي المصالحة تحتاج لوقفة وال يمكن أن تستمر

وأضاف" أن حماس قدمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، حيث ذكر أن  حد تعبيره.
"حركة حماس حّلت اللجنة اإلدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غّزة وسّهلت 

 1600كفين وبلغ عددهم ما يلزم من الموظفين المستن إعادةاستالم الوزرات ووافقت على  إجراءات
موظف، إضافة إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل في حين مخالفة اإلجراء لما تّم التفاهم عليه 
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المعابر وفًقا  إيرادات، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم 4-4وتفكيك نقطة 
 للطريقة التي حددتها حكومة التوافق ".

هنية عالية وتأمين للوفود وضبط الوضع الداخلي في غزة واستقبال الحمد هلل "أن ذلك تم بم وتابع
 كوزير للداخلية ولقائه بأركان الوزارة في غزة، والتزمت حماس بخطاب إعالمي وحدوي".

ورأى أن االتفاقيات السابقة والمالحق التابعة لها كانت خالية إلى حد كبير من العيوب، لذلك "صّبت 
لغاء وجود أي مرجعية لهذه االتفاقيات في أي فتح كل جهدها إل خراجنا من هذه االتفاقيات، وا 

 حوارات مستقبلية، لذلك ذهبت الختراع ما يسمى بتمكين الحكومة والتسليم الصفري".
وأقّر أبو مرزوق بوجود "تراكم ألخطاء حقيقية" في جانب تطبيق االتفاقات األخيرة. وحّذر أبو 

وية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس مرزوق من " أن تكون أول
وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية 

 ومواجهة حماس هي األولوية".
 ورًدا على سؤال للزميلة شيماء مرزوق حول دور الوسيط المصري، أجاب: " أن الدور برز في

شخص،  1600القضايا المطلوبة من حماس مثل تسليم المعابر وعودة بعض المستنكفين، قرابة 
شراكوالضريبة الداخلية، وطالب الوسيط المصري بضرورة التزام الحكومة بدفع الرواتب  ثالثة من  وا 
 غزة في اللجنة القانونية واإلدارية، وكل ما له عالقة بأي استحقاق مطلوب من فتح".

ن المصالحة ال يمكن أن تنجح من طرف واحد فقط "فلم يتبق لدى حماس أوراق تقدمها، وذكر أ
وعباس يرفض المصالحة، وفهم موقف حماس على أنها ضعف، فأقدمت فتح على مزيد من 
الضغوط ضد حركته، من بينها الحديث عن "سالح وقانون واحد" مؤكدا أن هذا الطلب هو شرط 

، وعليه فإن اإلسرائيليتملكه السلطة هو أساًسا مقدم من االحتالل  إسرائيلي، "ألن السالح الذي
 الحركة لن تقدم أي تنازالت إلسرائيل بهذا الصدد".

وذكر أّن حركة فتح تركز جّل صراعها على حركة حماس لمصادرة قوتها وتمددها، وتسعى لتحييدها 
ياب المشروع الوطني الجامع، عن جوهر الصراع، وهذا يؤدي إلى إضعاف المواجهة مع االحتالل وغ

مضيًفا: "فتح ال ترغب في الشراكة مع أحد، وتريد حصر القضية الفلسطينية بها، وترى أن من يخرج 
 الوطني، ثم قيدت كل الوضع الفلسطيني بسلوكها وسياساتها". اإلجماععن مفهومها هو خارج عن 

يريد تقييد حركته السياسية بحماس  وأكّد أّن عباس ال يزال يرى في حماس وغزة عبًئا عليه، وال
 وقضايا القطاع، "لذلك هو ضد المصالحة المتوازنة والمتكافئة".
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ولخّص أبو مرزوق أسباب رفض فتح للمصالحة، أولها " شكها في قدرتها على إدارة القطاع في 
حاوية الوقت الراهن، وغياب القاعدة التنظيمية الحاضنة للسلطة في غزة بسبب ضعف الحاضنة الفت

 في القطاع، على عكس قوتها في الضفة التي لوالها لما استقرت السلطة هناك.
ورأى أن هذا السبب من أهم األسباب التي تدفع عباس لرفض المصالحة مع غزة، إضافة لعدم رغبته 
في تحمل مسؤوليات القطاع في ظل وجود السالح المقاوم أو عدم سيطرته على األمن في قطاع 

أن فتح متشككة في اندفاع حماس للمصالحة، معتقدة أنها خطوة لرتحميل السلطة أعباء وأوضح  غزة.
بقاء السيطرة الحقيقية لديها.  الحكم في غزة وا 

وشدد أبو مرزوق أن الحرب على حماس حيث يعمل الملحقين األمريكيين في سفارات العالم على 
وثائق ويكيليكس حول حماس، ول سف  مواجهة حماس ومالحقة عالقاتها مع الدول األخرى وراجعوا

سفراء السلطة كانوا يحملون ذات المهمة من خالل مالحقتها ووصفها باإلرهاب أحيانا، كي ال يكون 
 لحماس أي عالقة مع الدول، لحجة وحدانية التمثيل.

لفتح مكتب للحركة  أفريقياوأوضح أن هناك اتفاقا سياسيا العام قبل الماضي بين حماس وجنوب 
 اك إال أن السلطة ضغطت على الحكومة، مستعينة ببعض الحكومات العربية إلفشال األمر.هن

 7/1/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 إلى اإلرادة السياسية الصادقة من رئاسة السلطة تفتقرالبردويل: المصالحة  .11
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صالح البردويل، أن الحوار المصالحة تسير : غزة
خطوات بطيئة جدا، وأن حكومة الوفاق الوطني التي تدير القطاع بشكل كامل ال تفي بما هو منوط ب

وأرجع البردويل في حديث مع "قدس برس" "سبب عدم قيام الحكومة  بها تجاه غزة وأهلها.
بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على ما قال إنه غياب لإلرادة السياسية لدى 

 يس محمود عباس، وعدم وجود قناعة راسخة بمبدأ الشراكة السياسية الكاملة".الرئ
وأشار البردويل، إلى أن "حوارات اللجان الفنية على األرض بشأن المصالحة تسير بشكل إيجابي، 

ن كانت أحيانا بشكل بطيء".  وكما هو متفق عليه وا 
، باستثناء قطاع الكهرباء، الذي تمت وذكر أن "العقوبات المفروضة على قطاع غزة، مازالت قائمة

إعادته لكن أيضا بطريقة قد تكون مكلفة، وقد تخلق مشكلة مع السلطة في مقبل األيام، من خالل 
 تحميل السلطة للمواطنين تكاليف الجباية".
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ونفى البردويل وجود أي جسم إداري موازي لحكومة الوفاق، وقال: "ال توجد حكومة موازية على 
نما أحيانا بعض الموظفين الذين ترفض حكومة الوفاق دفع رواتبهم، يضطرون لجباية اإلطالق،  وا 

 بعض المستحقات لتصريف رواتبهم".
 وأضاف: "الجميع امن يقر بأن المعابر والوزارات واإلدارات كلها تدار من طرف حكومة رام هللا".

 9/1/2018قدس برس، 
 

 ة الوفاقعزام األحمد: حماس وضعت عراقيل أمام حكوم .02
قال عزام األحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض التفاق المصالحة مع حماس، نحن ال 
نتعامل كردود فعل وما قاله موسى أبو مرزوق عن التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة 

 وأنا في القاهرة في وفد التفاوض". مع حركة فتح خالل العام الجديد عرض عليّ 
ند األحمد النقاط التي تناولها أبو مرزوق، مشيرا إلى أنه يرى أن حركة حماس ال توجد لديها إرادة وف

 .2017حقيقية، لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في أكتوبر/تشرين األول عام 
اق وقال األحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها، مؤكدا أن اتف

 المصالحة نص على تمكين الحكومة وليس تشكيل حكومة جديدة كما يقول أبو مرزوق.
 8/1/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية  بي بي سي 

 
 أبو عبيدة: عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار .01

 أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أن عملية نابلس: الرأي-غزة
 هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو بأن الضفة ستبقى خنجرًا في خاصرتكم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر صفحته على تويتر مساء الثالثاء: "عملية نابلس هي أول رد 
عملي بالنار لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم وأن ضفة العياش والهنود ستبقى 

 في خاصرتكم". خنجراً 
يذكر أن مستوطن إسرائيلي، لقي مصرعه مساء الثالثاء، في عملية إطالق نار بطولية وقعت قرب 

 مستوطنة إسرائيلية محاذية لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
 9/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 نابلس البطولية عملية حماس تبارك .00
في عملية إطالق  مستوطن إسرائيليالتي أدت إلى مقتل  نابلس البطوليةعملية باركت حركة حماس 

 نار وقعت قرب مستوطنة إسرائيلية محاذية لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
تأتي نتيجة النتهاكات االحتالل الصهيوني ، أن العملية حركة األستاذ فوزي برهومالالناطق باسم وأكد 

والقدس والمسجد األقصى، وتأكيدا أن بوصلة شعبنا الفلسطيني هي وجرائمه بحق أهلنا في الضفة 
ن كل  القدس والمسجد األقصى، وخياره المقاومة لحمايته والدفاع عنه مهما بلغت التضحيات، وا 

رادته وكي وعيه ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح. حكومة وأكد ان  مخططات النيل من مقاومته وا 
 يتحمل كل تبعات ونتائج سياساتها العنصرية المتطرفة. االحتالل الصهيوني هي من

 9/1/2018، غزة ،موقع حركة حماس
 

 فاتحة الطريق نحو تطوير االنتفاضة نابلس"الجهاد": عملية  .02
قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: إن عملية نابلس ستكون فاتحة الطريق نحو تطوير : غزة

ة للغضب الشعبي الذي يتصاعد في مواجهة السياسات االنتفاضة، وستعطي زخما وقوة إضافي
 أمريكية. -والقرارات العدوانية الصهيو 

ووجهت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الثالثاء، "التحية للمقاومين األبطال الذين نفذوا العملية 
واحدة عن  االستيطاني الذي لم يتوقف لحظة اإلرهابالفدائية النوعية قرب نابلس، والتي استهدفت 

 عدوانه بحق أهلنا وأبناء شعبنا في نابلس األبية وسائر قرى ومدن الضفة". 
وعدت حركة الجهاد العملية دليال على حيوية المقاومة التي تمثل الشعب الفلسطيني، وتأكيًدا أن هذا 

تي الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة، وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات ال
 تستهدف قضيته وحقوقه، وفق تعبير البيان. 

 9/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفصائل الفلسطينية تدعو لتأجيج انتفاضة العاصمة وتطويرها باستخدام كل أشكال المقاومة .02
كل "، وتطويرها باستخدام "انتفاضة العاصمة"أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة استمرار  ة:غز 

، وجددت كذلك تأكيدها على عدم تمرير القرارات األمريكية الخاصة بمدينة القدس، "المقاومةأشكال 
وأحرق متظاهرون شاركوا في مسيرة مركزية نظمتها قيادة القوى  باعتبارها عاصمة لدولة االحتالل.

 والفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، أعالما أمريكية وأخرى إسرائيلية.
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في كلمة باسم الفصائل المشاركة في ختام المسيرة، إن قيادة القوى الفلسطينية تدعم وقال بسام الفار، 
لى دعمها عربيا "انتفاضة العاصمة". ودعا إلى تأجيج "بكل أشكال المقاومة"استمرار االنتفاضة  ، وا 

سالميا، للتصدي لر  وحدة التي أصدرها ترامب أخيرا. وأكد أن مدينة القدس الم "القرارات الظالمة"وا 
لن تغير "ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وأن قرارات ترامب وما تلتها من قرارات للكنيست اإلسرائيلي 

على  "عزلة دولية". وشدد على ضرورة فرض الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي "هذه الحقيقة
سرائيل، كما أكد على ضرورة فرض  لكل المنتجات  "ةالمقاطعة االقتصادي"الواليات المتحدة وا 

 والبضائع اإلسرائيلية.
وطالب الفار المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع من أجل منع تطبيق القرارات األمريكية األخيرة، 
وكذلك منع إسرائيل من تطبيق ما أصدره الكنيست أخيرا من قوانين تجاه القدس واألسرى، محمال 

 رارات.اإلدارة األمريكية مسؤولية كل تبعات هذه الق
وطالبت القوى الوطنية واإلسالمية في الكلمة التي ألقيت باسمها بضرورة اتخاذ المجلس المركزي 

، "قرارات تناسب المرحلة "يناير/ كانون الثاني الحالي 14لمنظمة التحرير، المقرر أن يعقد جلسة قي 
لى تطبيق قرارات المجلس المركزي السابق. وشددت كذلك على ضرورة  في إتمام عملية  عاإلسرا وا 

لى رفع كامل لر التي اتخذتها السلطة  "اإلجراءات الحاسمة"المصالحة الفلسطينية الداخلية، وا 
 الفلسطينية تجاه غزة.

إلى ذلك أكدت قيادة الفصائل على ضرورة المشاركة في الفعاليات المركزية بعد غد الجمعة، 
 ."يوم غضب شعبي"باعتبارها 

 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 القدسبوقف السياسيات األمريكية واإلسرائيلية لضرورة توسيع دائرة العمل الجماهيري يؤكد  البطش .02
غزة: شارك عشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الثالثاء، في مسيرة احتجاجية، رفضًا العتبار 

 الواليات المتحدة األمريكية القدس عاصمة إلسرائيل.
جئنا “دي في حركة الجهاد اإلسالمي، على هامش مشاركته في المسيرة وقال خالد البطش، القيا

لنؤكد على ضرورة االستمرار باالنتفاضة رفضًا للقرار األمريكي األخير، وللقوانين اإلسرائيلية بشأن 
 القدس.

دائرة العمل الجماهيري من أجل وقف السياسيات األمريكية “وأّكد البطش، على ضرورة توسيع 
 ية في القدس.واإلسرائيل

 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 ال أحد يملك شطب الحق الفلسطيني في القدس مهما بلغت قوته: أبو سمهدانة .02
إن ال أحد يملك "قال القيادي في حركة فتح عبد هللا أبو سمهدانة، خالل ندوة سياسية وسط غزة، 

قراءة التاريخ "الرئيس األمريكي إلى  ، داعياً "شطب الحق الفلسطيني في مدينة القدس مهما بلغت قوته
رادتهم. وأضاف "جيدًا والتمعن فيه أي محاولة لالنتقاص من "، وأن ال يختبر صمود الفلسطينيين وا 

الفلسطينيين سيقدمون الغالي والنفيس على طريق حماية "، مشددا على أن "حقوقنا المشروعة لن تمر
اوالت الضغط على القيادة الفلسطينية وعلى رأسها . وشدد على أن كل مح"مشروعنا الوطني وتحقيقه

 ، رغم حالة التردي والعجز واالنهيار التي تعيشها المنطقة بأكملها."لن تنجح"الرئيس محمود عباس 
، الفتا "تصفية القضية الفلسطينية"، وقال إنها وصفة أعدت لر "صفقة القرن"وتطرق إلى ما يسمي بر 

 ار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل.إلى أن أولى مالمحها بدأت بقر 
 10/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 اعتماد قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيينيحذر االحتالل من مغبة  رضوان .01

 على هامش مشاركته في مسيرة احتجاجية غزة: قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس
هذه التظاهرة تأتي ، "ة األمريكية القدس عاصمة إلسرائيل، رفضًا العتبار الواليات المتحدبغزة

 ."استكمااًل لتصعيد أعمال االنتفاضة، ردًا على قرار ترامب، وقانون ضم الضفة الغربية
وبّين رضوان أن هذه الفعاليات االحتجاجية ستستمر حّتى إسقاط القرار األمريكي، والقوانين 

ل العربية واإلسالمية لرقاطعة إسرائيل والواليات المتحدة فيما دعا الدو  اإلسرائيلية بشأن القدس.
 األمريكية على كافة األصعدة.
مغّبة اعتماد قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، والذي صادق عليه “وحّذر الجانب اإلسرائيلي من 

 ”.الكنيست بالقراءة التمهيدية، األسبوع الماضي
 10/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ؤكد ثبات موقفها من القدس وفشل الحمالت اإلعالمية المشبوهةفتح ت .01

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، إن حركة فتح ثابتة على موقفها : رام هللا
تجاه حقوق شعبنا وعلى رأسها القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وترفض إجراءات االحتالل 

المفبركة المشبوهة والتضليلية، فشلت تماما أمام  اإلعالميةحمالت وا عالن ترمب المشؤوم، وأن ال
دراكه لتوقيت الحملة المشبوه، وفحواها الذي يهدف لحرف البوصلة عن القدس من  وعي شعبنا وا 

وأضاف، في تصريح صحفي مساء يوم الثالثاء، إن  جانب، ولمحاولة تشكيك المواطنين بقيادتهم.
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مع الراحل الخالد الشهيد ياسر عرفات، عندما رفض التنازل عن  تذكرنا بما جرى األحداثهذه 
القدس في كامب ديفيد، فبدأ مسلسل التشهير والقدح والتشكيك من الخارج ومن ساعدوهم من 
الداخل، حتى سمموه محاصرا في المقاطعة، ول سف الشديد شارك في الحملة البعض من أبناء 

 ة وعدم إدراك ل هداف وحقيقة التقارير.جلدتنا منهم بتآمر واضح، ومنهم بسذاج
 9/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 ناً االحتالل يعتقل فتاة شمال رام هللا بدعوى حيازتها سكي .01

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، فتاة، قرب مدخل بلدة ترمسعيا،  :وفا - ام هللار 
قالت مصادر محلية: إن قوات االحتالل اعتقلت الفتاة قرب مستوطنة "شيلو"، المقامة و  شمال رام هللا.

 على أراضي ترمسعيا وسنجل، بدعوى حيازتها على سكين.
 9/1/2018هللا،  الحياة الجديدة، رام

 
 االستخبارات اإلسرائيلية ساعدت في إحباط عشرات الهجمات اإلرهابية الكبرى في أوروبا: نتنياهو .22

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ، أن سعيد عموري عن، 9/1/2018لألنباء،  األناضولوكالة  ذكرت
نتنياهو، قال مساء الثالثاء، إن االستخبارات اإلسرائيلية ساعدت في إحباط عشرات الهجمات 

 اإلرهابية الكبرى في أوروبا.

األطلسرري )نرراتو( بمدينررة جرراء حررديث نتنيرراهو خررالل اجتمرراع مررع سررفراء دول أعضرراء فرري حلررف شررمال 
 القدس المحتلة، وفق الموقع اإللكتروني لصحيفة "جيروزليم بوست".

وأضاف أن "بعض هذه الهجمات كان يمكرن أن تكرون مرن أسروأ أشركال الهجمرات التري قرد تتعرضرون 
 لها في أوروبا، ألنها تشمل الطيران المدني"، على حد قوله.

 ن وتواريخ إحباط تلك الهجمات التي تحدث عنها.ولم يعط نتنياهو تفاصيل أخرى مثل أماك
وأشاد رئيس وزراء إسرائيل بما قال إنها جهود بالده لمنع تنظيم "داعش" من تحقيق تواجد له في شربه 

وكررر نتنيراهو اتهامره إليرران برالتخطيط إلقامرة "إمبراطوريرة  جزيرة سيناء المصرية المتاخمة إلسرائيل.
 ل على أسلحة نووية.إقليمية"، والرغبة في الحصو 

أن القصررف اإلسرررائيلي  إلررى نتنيرراهو، ألمررح ، أنمحمررود مجادلررةعننن ، 9/1/2018، 48عــرب ونشرررت 
على ثالثة مواقع في منطقة القطيفة بريف دمشق، فجر الثالثراء، اسرتهدف مسرتودعات أسرلحة لحرزب 

ادعى نتنيراهو أن "السياسرة التري و  هللا اللبناني، وعبر مجدًدا عن تخوفاته لما يعتبره "التهديد اإليراني".
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نتبعهررا بصررورة مسررتمرة ومنررذ سررنوات طويلررة تقضرري بمنررع نقررل األسررلحة المخلررة للترروازن إلررى حررزب هللا 
 عبر األراضي السورية، ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة التي نطبقها وفق الحاجة".

 

 كحلون يطالب بفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة .21
كشررفت "يررديعوت أحرنرروت اإلسرررائيلية  أن وزيررر الماليررة موشرريه كحلررون، : رهرروم جرايسرريب -الناصرررة 

زعررريم حرررزب "كوالنرررو"، كررران قرررد عررررض علرررى الحكومرررة فررري جلسرررتها المنعقررردة مطلرررع األسررربوع الحرررالي، 
بفرض "السيادة اإلسرائيلية" على مستوطنات الضفة، ما يعني ضم المستوطنات. في حرين قرال تقريرر 

حكومة االحتالل قررت اتباع "التهدئة" أمام قطاع غزة، وعدم تفجيرر األوضراع، بحسرب  إسرائيلي، أن
وحسب الصحيفة، قرال كحلرون، "اعتقرد أنره حران الوقرت لضرم الكترل االسرتيطانية". أمرا رئريس  المزاعم.

 كران إذاتحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهرودي"، وزيرر التعلريم نفترالي بينيرت الرذي لرم يكرن متأكرد 
كحلررون جررديا أم مازحررا، فقررال معقبررا: "أيهررا الررزمالء، أنررا اقترررح التصررويت علررى اقتررراح كحلررون". ورغررم 

 ذلك، فإن الموضوع لم يتحول الى نقطة نقاش، ولم يتم عرض األمر على التصويت.
 10/1/2018، الغد، عّمان

 
في عملية مسدود للخروج من الطريق ال أن يعملواوالسعودية  أناشد العربلـ"إيالف":  هرتسوج .20

 السالم
فرري حرروار شررامل تنرراول الوضررع السياسرري الررداخلي فرري إسرررائيل واالنتخابررات المقبلررة : مجرردي الحلبرري

والعالقررة مررع الفلسررطينيين وحررل الرردولتين والعالقررة مررع الرردول العربيررة، أكررد زعرريم المعارضررة اإلسرررائيلية 
هو اليمينيرررررة، وسيفاوضرررررون إسرررررحاق هيرتسرررررول أن حرررررزب العمرررررال وحلفررررراءه سيسرررررقطون حكومرررررة نتنيرررررا

 الفلسطينيين على حل الدولتين.
ناشد هرتسول، العرب وعلى رأسهم السعودية، العمل للخروج من الطريق المسدود في عملية السالم. و 

وقال خالل حوار موسع مع "إيالف" إن الشعب اإلسرائيلي مستعد للسالم، وهو في طريقه نحو تغيير 
ن في إسرائيل أرضية للتوصل إلى اتفاق تاريخي.رئيس حكومته اليمينية بنيامي  ن نتنياهو، وا 

بشرررأن القررردس، قرررال إن هنررراك حلرررواًل وأفكررراًرا جديررردة وخالقرررة، وطالرررب مرررنح السرررعودية مكانرررة خاصرررة و 
ل مرراكن المقدسررة فرري القرردس، ودعررا الجميررع إلررى التررروي بعررد إعررالن ترمررب، وأخررذ جملترره أن "حرردود 

 تحدد بالمفاوضات" أرضية للمفاوضات.السيادة اإلسرائيلية في القدس 
وطالب هرتسول المجتمع الدولي بمساعدة العاهل األردني علرى وقفتره الشرجاعة واإلنسرانية باستضرافة 
مليون الجئ سوري، على الرغم من أوضاع بالده وعدم االكتفاء بالكالم، كما ثّمن غالًيا مواقف وليي 
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ا بررالمثيرة لإلعجرراب والمشرراعر، وامترردح األميررر محمررد العهررد السررعودي واإلمرراراتي وتوجهاتهمررا ووصررفه
 بن سلمان، واصًفا إياه بأحد الثوريين في الشرق األوسط، والذي يصنع تاريًخا جديًدا في المنطقة.

سررررقاط حكومترررره واالنتصررررار فرررري  تطرررررق هرتسررررول كررررذلك فرررري الحرررروار إلررررى ضرررررورة تغييررررر نتانيرررراهو وا 
إلى الشعبين اإلسرائيلي والفلسرطيني، وبرّين أن إسررائيل تفتقرر االنتخابات المقبلة من أجل إعادة األمل 

إلى مناحيم بيغن جديرد أو إسرحاق رابرين جديرد، وعّبرر عرن تفاؤلره باالنتصرار فري االنتخابرات المقبلرة، 
 ودعا رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن إلى إلقاء خطاب من على منبر الكنيست اإلسرائيلي.

ر مرع "إيرالف" مرا حردث مرع نتنيراهو، ومرن هري األطرراف العربيرة والغربيرة يفّصل هرتسول خالل الحوا
التي أدت دوًرا في المشروع اإلقليمي للحل السلمي، ويطرح رؤيته للحل مع الفلسرطينيين، الرذي يسرتند 

 سنوات لبناء الثقة ومؤسسات الدولة الفلسطينية. 10إلى المبادرة العربية، ومرحلة 
 9/1/2018، لندن ،إيالف

 
 مبابوجود تر  "إسرائيل"الطيبي: ال حل للنزاع مع أحمد  .22

قررال النائررب العربرري فرري الكنيسررت اإلسرررائيلي أحمررد الطيبرري إن حررل النررزاع اإلسرررائيلي الفلسررطيني مررع 
مب سيكون أمرا مستحيال، معربرا عرن رفضره لمرا يطلرق عليره صرفقة اوجود الرئيس األميركي دونالد تر 

مرب وحلفراءه ابتعردوا عرن السياسرات امع موقع الجزيررة اإلنجليرزي إن تر وقال الطيبي في مقابلة  القرن.
األميركيررة السررابقة فيمررا يتعلررق بالقضررية الفلسررطينية، وخاصررة مررا يتعلررق بقضررايا القرردس والمسررتوطنات 

 اإلسرائيلية غير القانونية.
كامررل مررع  مررب االعتررراف بالقرردس عاصررمة إلسرررائيل، أوضررح الطيبرري أن القرررار تكي ررفاوبشررأن قرررار تر 

الروايررة اإلسرررائيلية حررول القرردس، وخررروج كامررل عررن السياسررة الخارجيررة للواليررات المتحرردة فرري الشرررق 
مرررب قررردم لررررئيس الررروزراء اإلسررررائيلي بنيرررامين اوأضررراف العضرررو العربررري فررري الكنيسرررت أن تر  األوسرررط.

 ام اإلسرائيلي.نتنياهو هدية في الشهر نفسه الذي تعرض فيه لتحقيق فساد من قبل مكتب النائب الع
وتابع أن "األميركيين لم يكونوا وسرطاء نرزيهين بشركل عرام، لكرن علرى األقرل كرانوا وسرطاء"، أمرا امن 

مب غير مؤهل ليكرون وسريطا عرن طريرق أخرذ القردس مرن طاولرة المفاوضرات، والتجاهرل الترام افإن تر 
 للفلسطينيين وحلفائه العرب.

ألبيض بشأن حل الصراع العربي اإلسرائيلي ال يفي بالحد وقال الطيبي إن ما يقدمه مستشارو البيت ا
مررب يتلقررى المشررورة "مررن ااألدنررى مررن المتطلبررات الترري يمكررن أن يقبلهررا الفلسررطينيون، مشرريرا إلررى أن تر 

 مستشاريه اليهود المتشددين".
 9/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 من ذلك في ايران" وأكثر"لنا عيون وآذان  رئيس الموساد: .22
. وأضراف إيررانمرن ذلرك فري  وأكثرررئيس جهاز الموساد يوسي كروهين ان إلسررائيل عيونرا واذانرا قال 

إليرررران خطرررة  أنلقررردس اليررروم افررري مرررؤتمر عقرررد فررري قسرررم المسرررؤول عرررن األجرررور فررري وزارة الماليرررة ب
 استراتيجية بعيدة المدى هدفها تحقيق رؤيا بسط سيطرتها على الشرق األوسط.

يرررانيين يزحفررون برردون أي عررائق باتجرراه الشرررق األوسررط مررع قرروات كبيرررة ومضررى كرروهين يقررول ان اإل
للغاية منها فرق تابعة للحرس الثوري بحيث يتدفق مقاتلون شيعة عنها بينهم افغان الى المنطقة عبرر 

 على تشكيله.  إيرانممر جوي وبري عكفت 
انهررا لررن تسررفر عررن زعزعررة  حاليررا معتبرررا إيرررانوتطرررق رئرريس الموسرراد الررى االحتجاجررات الترري تشررهدها 

كروهين عرن  وأعرب النظام الحاكم فيها مع انه سيكون من دواعي سروره ان يحدث انقالب اجتماعي.
 مستقبال.اعتقاده بان هذا االمر قد يحصل 

 9/1/2018"، مكان"هيئة البث اإلسرائيلي 
 

 في إشعال الحروب األهلية في إفريقيا "إسرائيل"حاخام يهودي يكشف تورط  .22
اعترف الحاخام اليهودي شلومو أفينر، بترورط إسررائيل فري صرفقات بيرع أسرلحة وتردريب  :وفا -م هللارا

مقرراتلين فرري دول مختلفررة فرري إفريقيررا، مررا يجعررل اإلسرررائيليين غيررر أبريرراء مررن عمليررات القتررل والتهجيررر 
 واالغتصاب في معظم أنحاء القارة اإلفريقية.

نيروز ون" اإلخبراري، إلرى أن قائمرة الردول التري تبيعهرا إسررائيل وأشار الحاخام أفينر فري مقرال بموقرع "
السالح طويلة، كان آخرها دولة جنوب السودان، وبورما التي تسرمى اليروم ميانمرار، التري تنفرذ عمليرة 
تطهير ضد األقلية المسلمة. وفي دول أخرى تحصل عمليرات قترل جمراعي، واغتصراب نسراء، وقطرع 

حررراق أحيرراء وبلرردات كاملررة، وعمليررات لجرروء مررن بلرردان ألخرررى، تبرردأ وال لرررؤوس األطفررال والمواليررد، و  ا 
وقررال إن مررا يبردو واضررحا، أن إسرررائيل تسرراعد فري اسررتمرار عمليررات القترل فرري القررارة اإلفريقيررة  تنتهري.

من خالل مواصلة دعم هذا الطرف أو ذاك بالسالح والتدريبات العسكرية، رغم ما قد يقرال فري سرياق 
فقات العسكرية من أن تجارة السالح توفر إلسرائيل مصدرا اقتصاديا وماليا كبيررا، وقرد تبرير هذه الص

يكرون لهررا مصررالح أمنيررة فرري القررارة اإلفريقيررة، ولرذلك تحّولررت إسرررائيل إلررى إحرردى الرردول العشررر األولررى 
وتكشف  وبحسب أفينر، فإن التقارير العالمية التي تدين إسرائيل على مستوى العالم، في بيع السالح.

تورطها في بيع مختلف أنواع األسلحة ل طراف المتصارعة في إفريقيا تتزايد، حيث باتت هذه المسألة 
الم، ومنشررورة بررين حررين وآخررر علررى شرربكات األخبررار والتلفررزة العالميررة، داخررل إسرررائيل معروفررة لكررل العرر
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وخارجهرررا، إال أن الجهرررات الرسرررمية اإلسررررائيلية تواصرررل تطبيرررق سياسرررة الصرررمت تجررراه هرررذه التقرررارير، 
 وتتجاهلها.

 9/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عليه شرق قطاع غزة" ن ال يشكلون خطراً "بتسيلم": "األمن االسرائيلي قتل ثمانية فلسطينيي .22
قررال مركررز المعلومررات اإلسرررائيلي لحقرروق اإلنسرران فرري األراضرري المحتلررة، "بتسرريلم"، يرروم الثالثرراء، إنرره 
خالل الشهر الماضي أطلقت قوات "األمن" اإلسرائيلية الرصاص الحي وقتلت ثمانية فلسطينيين غير 

 ة خالل المظاهرات قرب الجدار الحدودي في قطاع غزة.مسلحين لم ُيشكل أيا منهم خطرا على الحيا
وأشررار المركررز فرري تقريررر لرره إلررى أن قرروات "األمررن" االسرررائيلية أطلقررت الرصرراص الحرري وقتلررت عشرررة 
فلسررطينيين وأصررابت المئررات بجررروح خررالل المظرراهرات والمواجهررات فرري إطررار محرراوالت الجرريش قمررع 

األميركرري دونالررد ترمررب بخصرروص القرردس. مبينررا أنرره االحتجاجررات الفلسررطينية منررذ تصررريح الرررئيس 
ُيسررمح بررإطالق الرصرراص الحرري فقررط فرري حالررة الخطررر الفرروري علررى الحيرراة الررذي ال يمكررن منعرره بأيررة 

ونررروه إلرررى انررره فررري اإلعرررالن عرررن فرررتح تحقيرررق مرررن قبرررل شررررطة التحقيقرررات العسررركرية  طريقرررة أخررررى.
ى إعالميرا فري الربالد والعرالم، ال جديرد. وأن بخصوص مقتل إبرراهيم أبرو ثريرا، بعرد أن أثرار موتره صرد

هررذه هرري المرحلررة األولررى مررن عمليررة التمويرره الروتينيررة الخاصررة بمالبسررات قتررل الفلسررطينيين مررن قبررل 
وأكد انه في ظل النيابة العسكرية، فإن النهايرة الروتينيرة لإلجرراء ليسرت المحاسربة، برل  قوات "األمن".

 حماية المسؤولين عن القتل.
 8/1/2018، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليالمعلومات مركز 

 
 "بي دي أس" شركة إسرائيلية خاصة لتبييض االحتالل ومحاربة .21

اإلسرررائيلية، الترري يتوالهررا وزيررر األمررن الررداخلي،  االسررتراتيجيةرصرردت وزارة الشررؤون : محمررود مجادلررة
ها حرررديثًا باسرررم "كرررالع شرررلومو" ل، لشرررركة خارجيرررة خاصرررة شررركلتكلعررراد إردان، مئرررات ماليرررين الشرررواج

)مقالع سليمان(، بهردف التررويج للروايرة اإلسررائيلية فري الخرارج، وبردافع مكافحرة "حملرة نرزع الشررعية 
 .BDSعن إسرائيل" وفي مواجهة للنشاط الدولي لحركة المقاطعة 

مبلرغ  مليرون شريكل، باإلضرافة إلرى 128وقررت الحكومة قبل نحو أسبوعين تحويرل مبلرغ يقردر بنحرو 
مليررون شرريكل أخرررى تقرردم كمررنح خاصررة وتبرعررات مررن مختلررف أنحرراء العررالم، علًمررا بررأن الشررركة  128

الجديدة غير خاضعة لقانون حرية المعلومات، وفقا لسياسة الوزارة المتعلقة بالتعامالت السرية، بحيث 
 ترفض تقديم أي معلومات مفصلة عن طبيعة نشاطها.
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لثالثراء، قائمرة باسرم القرائمين علرى الشرركة والمسراهمين فيهرا، وكران ونشرت صحيفة "هرآرتس"، اليروم ا
معظمهرررم مرررن أصرررحاب الخلفيرررات االسرررتخباراتية واألمنيرررة، مرررنهم المررردير العرررام السرررابق لررروزارة الشرررؤون 

، يوسرري كوبرفاسررر؛ السررفير السررابق إلسرررائيل ل مررم المتحرردة والمستشررار السياسرري السررابق االسرتراتيجية
بنيررامين نتنيرراهو، دوري غولررد؛ السررفير اإلسرررائيلي السررابق لرردى األمررم المتحرردة رون لرررئيس الحكومررة، 

بروسور؛ رجل األعمال ميشا أفني؛ رئيس معهد دراسات األمن القومي ورئيس االستخبارات العسكرية 
السابق، عاموس يدلين؛ المستشارة اإلعالمية السابقة لرئيس الحكومة لوسائل اإلعالم األجنبيرة خرالل 

رب لبنررران الثانيرررة، ميرررري أيرررزن؛ الررررئيس السرررابق لمجلرررس األمرررن القرررومي، الجنررررال المتقاعرررد يعقررروب حررر
 عميدرور.

 9/1/2018، 48عرب 
 

 صبري: سندافع عن قدسنا بكل ما نملكعكرمة الشيخ  .38
أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري أن الفلسطينيين سيدافعون عن القدس بكل ما 

 منددا بقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبارها عاصمة إلسرائيل. يملكون،
وأضاف الشيخ صبري في بيان باسم علماء وشخصيات القدس "اقرؤوا التاريخ جيدا لتعرفوا أنكم 

 اخترتم الخيار الخطأ، وسلكتم الطريق الذي يؤدي إلى الال شيء".
يلياء إلعالم الش بابي قد دعتا يوم الثالثاء إلى مؤتمر صحفي يلقي وكانت مؤسستا الدار الثقافية وا 

فيه الشيخ صبري ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس عطا هللا حنا بيانا صحفيا باسم علماء 
وشخصيات القدس بعنوان "أما آن للعالم أن يسمع صرخة القدس؟!"، لكن سلطات االحتالل استبقت 

خ راج الصحفيين ومنع إقامة المؤتمر، فخص الشيخ صبري موعد المؤتمر بنشر قواتها في الفندق وا 
 صفحة القدس ببث مباشر للبيان من منزله في حي الصوانة.

 9/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 برصاص االحتالل شرق خان يونس شابإصابة  .39
أصيب، مساء يوم الثالثاء، شاب، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى : خان يونس

بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل مواجهات اندلعت، شرق مدينة خان يونس آخرين 
 جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات االحتالل المتواجدة في األبراج العسكرية وبالدبابات على الشريط 
عة من الحدودي، شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجمو 
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الشبان، قرب السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى 
مستشفى ناصر في المدينة للعالج، وحالته وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحاالت اختناق 

 جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
 9/1/2018،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 2017فلسطينيًا خالل عام  طفال 15 قتل االحتالل: األطفال عن للدفاع العالمية الحركة .41

طفال فلسطينيا،  15( 2017أنها وثقت العام الماضي ) األطفال عن للدفاعذكرت الحركة العالمية 
 12قدس، بينهم طفلتان، قتلتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها ال

منهم بالرصاص الحي، أربعة منهم استشهدوا خالل مواجهات وثالثة في كمائن نصبتها قوات 
االحتالل، وخمسة زعمت قوات االحتالل أنهم حاولوا تنفيذ عمليات طعن، بينما استشهد طفل في 
قصف مدفعي بقطاع غزة، وآخر جراء انفجار جسم مشبوه أثناء رعيه األغنام في طوباس، إضافة 

 2014سنوات( من غزة، الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها عام  9للطفل عايش أبو هداف )
 خالل العدوان اإلسرائيلي.

 9/1/2018رام هللا،  األطفال، عن للدفاعالحركة العالمية 
 

 األقصىالمسجد تبدأ بناء جسر سياحي يصل إلى  "إسرائيل" .40
ذ مخطط إنشاء جسر سياحي للمشاة في بلدة شرعت إسرائيل أمس، بوضع اللمسات األولى لتنفي

سلوان جنوب المسجد األقصى، يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود، حيث باشرت أعمال الحفر 
تهويدًا وتغييرًا "في حي وادي الربابة الذي يشّكل محطة من محطاته، وهو ما اعتبرته محافظة القدس 

 ."للطابع التاريخي للمنطقة
الناشط في بلدة سلوان في بيان أمس، بأن طواقم مشتركة من بلدية  "وادي حلوة"ومات وأفاد مركز معل

االحتالل وسلطتي امثار والطبيعة اإلسرائيليتين، اقتحمت بحراسة مشددة وبرفقة مستوطنين، حي 
وادي الربابة في سلوان، حيث شرعت بأعمال حفر في لفحص التربة ومحاولة تثبيت أساسات للجسر 

مترًا. غير أن سكان المنطقة من أصحاب األراضي  30مترًا وارتفاع  197بناءه بطول المزمع 
، منعوا الطواقم من "من دون سابق إنذار"المستهدفة والذين فوجئوا ببدء تنفيذ المشروع االستيطاني 

 مواصلة الحفر، ما دفعها إلى االنتقال إلى داخل البؤرة االستيطانية في الحي الستكمال مهمتها.
 10/1/2018الحياة، لندن، 
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 2018وحدة استيطانية عام  1,285لبناء  يخططاالحتالل  .42
افيغدور ليبرمان الثالثاء انه سيطلب الموافقة  اإلسرائيليأعلن وزير الحرب  :أ ف ب -القدس المحتلة

 وحدة سكنية جديدة العام الحالي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 1,285على خطة لبناء 
معارضة لالستيطان، انه تمت الموافقة  إسرائيلية"السالم امن"، وهي منظمة غير حكومية  وأعلنت
 .2013وهذا اعلى رقم منذ عام  ،2017مشروع بناء في المستوطنات عام  6,742على 

 وحدة استيطانية. 2,629، وافقت اللجنة على 2016وفي عام 
 9/1/2018الغد، عّمان، 

 
 2017امرأة وفتاة في العام  170االحتالل يعتقل  .43

"األيام": أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات االحتالل واصلت العام الماضي  -رام هللا 
استهداف النساء الفلسطينيات باالعتقال واالستدعاء للتحقيق ولم تستثن القاصرات واألمهات، وكبار 

 نساء وفتيات من قبل قوات االحتالل.حالة اعتقال ل 170السن، والمريضات، حيث رصد المركز 
قوات االحتالل صعدت من  إن أمسفي بيان صحافي  األشقروقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض 

اعتقال النساء لردعهن عن المشاركة في مقاومة االحتالل، وخاصة المقدسيات منهن وذلك لمنعهن 
والتصدي القتحامات المستوطنين له،  المبارك والدفاع عنه، األقصىمن الرباط في ساحات المسجد 

 حيث أن نصف حاالت االعتقال التي نفذت خالل العام الماضي بين النساء من مدينة القدس.
 10/1/2018األيام، رام هللا، 

 
 خالل اليومين المقبلين  في الضفة الغربيةمتضرر مزارع  400صرف تعويضات لـ .44

لطان، ورئيس مجلس إدارة صندوق درء المخاطر أعلن وزير الزراعة سفيان س ":وفا" -رام هللا
والتأمينات الزراعية ناصر الجاغوب، يوم الثالثاء، البدء بصرف تعويضات للمزارعين المتضررين 

 من األحوال الجوية الطبيعية خالل السنوات السابقة.
 منمزارع  400وأوضح الوزير سلطان في تصريح صحفي، أن الدفعة األولى سيتم صرفها لر

خالل اليومين المقبلين، واستكمال إجراءات دفع المبالغ المتبقية  الغربية بالضفة المختلفة محافظاتال
 للمزارعين مطلع الشهر المقبل.

 9/1/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة
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 2017في القدس خالل عام  فلسطينياً  منشأة ومنزالً  132هدمت  "إسرائيل" .45
منشأة ومسكنا فلسطينيا في مدينة القدس  132طات اإلسرائيلية هدمت السل: قيس أبو سمرة -القدس 

 ، بحسب مركز حقوقي فلسطيني.2017المحتلة وضواحيها خالل العام المنصرم 
وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان )غير حكومي ومقره رام هللا(، في بيان صحفي 

 65منشأة خالل العام الماضي، بينها  132مت وصل وكالة األناضول نسخة منه، إن إسرائيل هد
حظيرة لتربية األغنام، وستة منازل قيد اإلنشاء، وسبع غرف  17منشأة تجارية، و 20منزال سكنيا، و

 زراعية، ومخازن ومواقف للمركبات، ومزارع.
 فلسطينيا نصفهم من األطفال". 240وأضاف أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 

مقدسيا لهدم منازلهم أو منشآتهم ذاتيا لتجنب دفع الغرامات وتكاليف الهدم  25وتابع: "اضطر 
 الباهظة التي تفرضها بلدية القدس اإلسرائيلية على الذين تهدم منازلهم".

 9/1/2018لألنباء،  األناضول وكالة
 

 ويقتلع أشجار زيتون بـ "حي الرباط" فلسطينياً  االحتالل يهدم منزالً  :الرملة .46
دمت آليات تابعة لبلدية االحتالل "اإلسرائيلي" في مدينة الرملة، يوم الثالثاء، منشأة ه: الناصرة

 فلسطينية بزعم البناء غير المرخص.
وذكرت مصادر محلية في الرملة، أن االحتالل هدم منزاًل يقع في "حي الرباط"، ويعود للمواطن أيمن 

 طفال.أشخاص غالبيتهم من األ 7أبو رياش وعائلته المكونة من 
وأضافت أن جرافات االحتالل لم تكتف بهدم المنزل وتشريد سكانه، وأقدمت على اقتالع أشجار 

 الزيتون، وأحضرت ناقالت ثقيلة لنقلها إلى جهة مجهولة.
ودعت "اللجنة الشعبية" في الرملة المحتلة، لعقد اجتماع للتشاور من أجل التصدي لسياسة البلدية 

 ادة بناء المنزل المهدوم.العنصرية، والمباشرة بإع
 9/1/2018قدس بس، 

 
 عين الحلوة: اعتراضات على تعويضات األونروا .21

تفاعل الشق اإلنساني والمعيشي من تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة )التي : رأفت نعيم -صيدا 
لفه ( والتي ال تزال واحدة من الملفات التي ورثها العام الجديد من س2017اندلعت في نيسان وآب 

الواجهة من جديد موضوع التعويض على المتضررين من تلك  إلىعلى صعيد المخيم، فتقدم 
 جزئي في مئات الوحدات السكنية في عدد من أحياء المخيم. أواألحداث وما خلفته من دمار كلي 
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وا هذا الملف الذي تأخر البت به حتى توافرت األموال الالزمة لإلعمار والترميم لدى وكالة األونر 
من مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية  أوروبيةوتمثلت بهبتين، األولى 

عائلة متضررة نالت كل منها مساعدة  500"إيكو" التي بادرت لدفع مساعدات مالية عاجلة لنحو 
قدمتها الحكومة اليابانية دوالرًا للعائلة الواحدة. والهبة الثانية وهي األكبر،  830عاجلة قدرها حوالي 

 ماليين دوالر. 3كليا وقيمة هذه الهبة  أواألحياء المتضررة جزئيا  إعمارللبدء بإعادة 
لجان المسح التي تشكلت من كل من وكالة األونروا وجمعية "نبع" والمجلس  أنجزت إنوما 

حداث في النروجي، عملها على صعيد حصر وتسجيل الوحدات السكنية المتضررة من تلك األ
شخاصًا لم تلحظ أالمخيم، حتى تصاعدت األصوات المعترضة على عدم شمول هذه التعويضات 

رغم تضرر منازلهم. بينما اتهم آخرون الوكالة بتسجيل أشخاص غير  أسماءهمعمليات المسح 
 مقيمين في المخيم.

ه بشكل رسمي ألي شخص معترض الحق بالتقدم باعتراض أن إلى أشارمصدر مسؤول في األونروا 
المعيار الذي اعتمد في عملية المسح. وبحسب المصدر نفسه، فإن عدد  أساسلدى الوكالة على 

وحدة سكنية موزعة على احياء:  983الوحدات المتضررة التي شملتها عملية المسح تبلغ نحو 
 الطيري، السيميرية، الصحون، حي الرأس األحمر، طيبطا والصفصاف. وبحسب هذا المسح، تم

فئات: بسيطة جدًا، بسيطة، متوسطة، جزئية وكلية، منها نحو  5 إلىتصنيف الوحدات المتضررة 
حوالي  أيمنزال متضررا بشكل متوسط وجزئي، والباقي  118منزال مدمرا بشكل كلي وحوالي  126
 بيتا ضمن فئة األضرار البسيطة والبسيطة جدا. 743

من اللجان  لالستماعنروا ستزور المخيم يوم غد الخميس مسؤولة كبيرة في األو  أنوعلمت "المستقبل" 
الشكاوى واالعتراضات على آلية تحديد المستفيدين من التعويضات والمساعدات التي  إلىالشعبية 

 تتولى الوكالة صرفها من الهبتين األوروبية واليابانية.
 9/1/2018، المستقبل، بيروت

 
 ة القدسمركز للتعليم المستمر لطب األسنان بجامع .48

( اتفاقية لتأسيس أول مركز للتعليم Edumedicوقعت جامعة القدس ومعهد االستكماالت الطبية )
 المستمر بفلسطين خاص بأطباء األسنان وتدريبات امتحانات المزاولة، وسيكون داخل جامعة القدس.

الدكتور مرعي  ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور عماد أبو كشك، وعن معهد االستكماالت
الحج يحيى، وستقوم الجامعة بموجب االتفاقية بعقد دورات تحضيرية المتحان المزاولة في مناطق 

 الداخل الفلسطيني لجميع األطباء من خريجي الجامعات المحلية والعالمية.
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في ويتوقع أن تسهم الدورات في رفع المستوى العلمي من الناحية العملية لخريجي كلية طب األسنان 
جامعة القدس واألطباء المزاولين في جميع مناطق الضفة وقطاع غزة من خالل مشاركتهم في 

 البرامج العملية التي سيقيمها المركز التدريبي بشكل دوري وفي جميع االختصاصات. 
 9/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 في "تسريبات" نيويورك تايمز النائب العام يفتح تحقيقاً القاهرة:  .21

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الثالثاء، بإجراء تحقيق عاجل فيما : فى صابرمصط
 نشرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية.

، ووردت فيه أخبار "المزعوم"كما أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق في التقرير 
لحاق الضرر بالمصلحة العامة.تتعلق بمصر من شأنها المساس باألمن والس  لم العام وا 

تتعلق بتوجيه ضابط مخابرات مصري  "مزعومة"وكانت الر"نيويورك تايمز"، قد نشرت عدة تسريبات 
أوامر لعدد من اإلعالميين، لتهيئة الرأي العام في البالد بقول قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 إلى القدس بداًل من تل أبيب. بشأن نقل السفارة األميركية في إسرائيل
جماعة  علىوقد نفت األجهزة المعنية صحة هذا التسريب الذي أذاعته إحدى القنوات المحسوبة 

 اإلخوان والتي تبث من تركيا.
 9/1/2018المصريون، القاهرة، 

 
 بد هللا الثاني ينسقان جهودهما لحماية القدسوع السيسي .22

مصري عبدالفتاح السيسي أمس محادثات هاتفية مع ملك األردن أجرى الرئيس ال": الحياة" –القاهرة 
عبدهلل الثاني، ركزت على التنسيق بين البلدين في القضية الفلسطينية وحماية القدس، وتطرقت إلى 

 القضايا اإلقليمية ومواجهة التحديات.
اتصااًل هاتفيًا وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي تلقى 

من عبد هللا الثاني تناول أوجه التعاون الثنائي في المجاالت المختلفة، وسبل تدعيم العالقات المتميزة 
التي تجمع البلدين. وأضاف أن االتصال استعرض "آخر مستجدات عدد من القضايا اإلقليمية وعلى 

ديات المختلفة التي تواجه األمة رأسها القضية الفلسطينية، باإلضافة إلى بحث سبل التصدي للتح
 العربية في الوقت الراهن".

وأشار البيان المصري إلى أن الزعيمين اتفقا على "استمرار التشاور المكثف بين الجانبين، وتنسيق 
الجهود المشتركة لما فيه صالح البلدين واألمة العربية"، فيما نقلت الوكالة األردنية الرسمية عن الملك 
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أكيده خالل االتصال على ضرورة "تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق عبد هللا ت
الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين في مدينة القدس، ودعم األشقاء الفلسطينيين في مساعيهم الرامية 

 إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
 10/1/2018، لندن، الحياة

 
 "إسرائيل"نيابية تطالب باستدعاء سفير األردن في  مذكرة .21

نائبا، اليوم الثالثاء، مذكرة تطالب الحكومة باستدعاء السفير األردني في تل أبيب،  50وقع  :عمان
 وليد عبيدات، احتجاجا على "ممارسات أحادية وعنصرية" لسلطات االحتالل اإلسرائيلي.

في ياغي، "نحن النواب الموقعين ونتيجة لقيام الكنيست وجاء في المذكرة التي تبناها النائب مصط
الصهيوني بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية بما يمهد طرد السكان األصليين 
من العرب الفلسطينيين فإننا نطالب من الحكومة استدعاء سفيرنا في دولة االحتالل كرد على هذه 

 لتي ال تحترم اتفاق أو عهد".الممارسات األحادية والعنصرية ا
 9/1/2018، الغد، عّمان

 
 الملك سلمان يهاتف عباس ويؤكد على مواقف الرياض من القضية الفلسطينية .20

الرياض: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصااًل هاتفيًا بالرئيس محمود 
 عباس رئيس دولة فلسطين.
ين خالل االتصال التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية وجدد خادم الحرمين الشريف

الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، 
 ومواصلة الجهود إليجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

لسطيني عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم من جانبه عبر الرئيس الف
 المملكة التاريخي الدائم لفلسطين وشعبها، ونصرة قضاياهم العادلة

 10/1/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 "إسرائيل""جيروزاليم بوست": السعودية تتطلع لشراء منظومة "القبة الحديدية" من  .22
" عن "باسلر تسايتونغ" السويسرية، اليوم الثالثاء، أن الحكومة نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست

السعودية أعربت عن اهتمامها بشراء نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ الذي طورته إسرائيل، 
 وذلك لصد الهجمات التي تشنها جماعة أنصار هللا )الحوثيين( المدعومة من إيران في اليمن.
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خذ من منطقة بازل السويسرية مقرًا لها، أن تاجر أسلحة أوروبيًا يقيم في وذكرت الصحيفة التي تت
الرياض كشف أن السعوديين يدرسون شراء معدات عسكرية إسرائيلية، بما فيها نظام "تروفي" 

( هو عبارة عن نظام دفاعي من إنتاج شركتي "رافاييل ASPRO-A)وُيعرف أيضا باسم: أسبرو إي 
سرائيليتين، وهو مصمم لحماية ناقالت الجند والدبابات من األسلحة المضادة الدفاعية" و"إلتا" اإل

 للدروع المباشرة والموجهة، ويقوم النظام بتدمير أي صاروخ يدخل مداه أتوماتيكيًا.
كذلك ذكرت "باسلر تسايتونج" أن خبراء عسكريين سعوديين سبق أن فحصوا التكنولوجيا العسكرية 

بوظبي في اإلمارات العربية المتحدة، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من اإلسرائيلية في مدينة أ
عدم وجود عالقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بيد أن التعاون االستخباراتي 

 بين الطرفين سجل مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا، بحسب ما ذكر مراقبون في تل أبيب والرياض.
من سمتهم خبراء قولهم إن تهديدات النظام اإليراني للمنطقة هي العامل األمني وتنقل الصحيفة عن 

 الذي قّرب وجهات النظر بين الطرفين، وأدى إلى تكثيف تعاونهما العسكري.
 9/1/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 االعتداءات اإلسرائيلية تؤكد النهج العدواني الذي يتبعه كيان االحتالل: سورية .22

روت ر ا ف ب: قالت وزارة الخارجية السورية، يوم الثالثاء، إن االعتداءات اإلسرائيلية دمشق ر بي
 ”.النهج العدواني الذي يتبعه كيان االحتالل“تؤكد 

االعتداءات اإلسرائيلية تؤكد النهج “السورية، أن ” سانا“وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة 
ير المنطقة وزيادة تعقيد األوضاع التي تمر بها خدمة العدواني الذي يتبعه كيان االحتالل لتفج

 ”.ألغراض إسرائيل في دعم اإلرهاب
كما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى كل من األمين العام ل مم المتحدة ورئيس مجلس األمن 

 االعتداءات اإلسرائيلية بالصواريخ على أراض سورية اليوم. بشأنالدولي 
ليل االثنين الثالثاء غارات جوية وقصفًا صاروخيًا على منطقة القطيفة في  ياإلسرائيلوشن الجيش 

، وفق ما أعلنت القيادة العامة ”قرب أحد المواقع العسكرية“ريف دمشق، ما أوقع أضرارًا مادية 
 للجيش السوري في بيان.

الل ساعات وأفادت قيادة الجيش بأن القوات اإلسرائيلية استهدفت منطقة القطيفة ثالث مرات خ
” وسائط دفاعنا الجوي أصابت إحدى الطائرات“وذكرت بأن  الليل، من دون أن تحدد هدفها المباشر.

أرض تم  –كما أسقطت صاروخي أرض ” صواريخ عدة من فوق األراضي اللبنانية“التي أطلقت 
 من منطقة الجوالن المحتل. إطالقهما
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تصدت لثالثة اعتداءات “دورها أن الدفاعات الجوية ب” سانا“السورية الرسمية  األنباءوأوردت وكالة 
 ”.بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة إسرائيلية

جهوزيتها “مؤكدة ” التداعيات الخطيرة لمثل هذه األعمال العدوانية“وحذرت قيادة الجيش السوري من 
 ”.بيةالدائمة للتصدي لهذه االعتداءات ومواصلة الحرب ضد التنظيمات اإلرها

 9/1/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 "القرار األميركي الفج"يدين  "مجلس العالقات العربية" .22
بعد اجتماعه الدوري في بيروت أمس، في  "مجلس العالقات العربية والدولية"شدد ": الحياة" –بيروت 

ميركية االعتراف أن قرار اإلدارة األ"النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، على  "المستقبل"حضور رئيس كتلة 
بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها، مخالفة صريحة ألسس وقواعد النظام 
الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وقواعد القانون الدولي الذي يشكل ميثاق منظمة األمم 

 ."المتحدة دستورًا ملزمًا له
ب السياسة األميركية في كونها تدمر مبادئ وأسس القانون الدولي خطورة عواق"وتوقف المجلس عند 

من خالل مد صالحية التشريعات المحلية خارج النطاق الوطني، ما ينذر بعواقب وفوضى عارمة 
 ."في العالقات الدولية في شكل ال يمكن التنبؤ بنتائجه

العالم ألشد األخطار. واالعتراف القرار األميركي الفج يعرض األمن والسالم في المنطقة و "ورأى أن 
. وأكد المجلس "األميركي غير المشروع بالقدس عاصمة إلسرائيل لن يلغي صفة االحتالل عنها

إلزامية القرار الذي صدر عن الجمعية العامة ل مم المتحدة برفض الموقف األميركي بغالبية "
قاعدة المتينة لموقف إسالمي ودولي الموقف العربي الصلب والموحد هو ال"، مشددًا على أن "ساحقة

 ."حازم وفاعل في التصدي ل خطار الداهمة للسياسة األميركية الالمسؤولة
 10/1/2018، لندن، الحياة

 
 محاولة لحرق معبد يهودي في جربة التونسية ضمن احتجاجات ليلية ضد الغالء .22

ة إن المعبد تعرض ليل تونس: قال مصدر من معبد الغريبة اليهودي الشهير في جربة التونسي
الثالثاء/األربعاء إلى محاولة حرق أثناء موجة احتجاجات اجتماعية تشهدها تونس ضد الغالء 

 وقانون المالية.
وأفاد إيلي الطرابلسي نجل رئيس المعبد، بيريز الطرابلسي، بأن المعبد تعرض لمحاولة للحرق عبر 

عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي وقال الطرابلسي  إلقاء محتجين للزجاجات الحارقة.



 
 
 
 

 

 35 ص             4520 العدد:             1/10/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأضاف  ”.محاولة فاشلة لحرق بيت صالة في حارة اليهود بجربة بالمولوتوف“)فيسبوك( إن هناك 
 ”.األمن والحماية المدنية امن يقومان بالواجب أحد.لم يصب “أنه 

 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 فارة األمريكية ضد قرار ترامبصحفيون ومحامون موريتانيون يحتجون أمام الس .21
شارك عشرات من الصحفيين والمحامين الموريتانيين اليوم الثالثاء، في : نواكشوط / محمد البكاي

 وقفة احتجاجية أمام السفارة األمريكية لدى نواكشوط، ضد قرار الرئيس األمريكي بشأن القدس.
هتف المشاركون فيها، ضد قرار الرئيس ودعت للوقفة االحتجاجية نقابتا الصحفيين والمحاميين، و 

 األمريكي دونالد ترامب الذي اعتبر فيه القدس عاصمة إلسرائيل.
وحمل المشاركون في الوقفة االحتجاجية الفتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين األبدية" 

 و"الشرعية الدولية تذبح بالفيتو".
الداه، إن الشعب الموريتاني بكل أطيافه مستمر وقال نقيب الصحفيين الموريتانيين، محمد سالم ولد 

وأشار في كلمة له خالل الوقفة االحتجاجية، إلى أن الجميع  في الدفاع عن القدس وفلسطين.
 مطالب بمواصلة االحتجاج ضد هذا القرار.

ر من جهته قال نقيب المحامين الموريتانيين، الشيخ ولد حندي، في كلمة له خالل الوقفة إلى أن القرا
وأوضح أن المحامين الموريتانيين ماضون في  األمريكي بشأن القدس لن يكتب له النجاح.

 احتجاجاتهم الرافضة للقرار األمريكي.
 9/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مسؤولية تراجع التضامن مع القدس العربية ل األنظمةاستطالع يحمّ   .58

راجع المظاهرات العربية واإلسالمية المتضامنة أرجع مئات من متابعي صفحة القدس على فيسبوك ت
مع القدس إلى تواطؤ األنظمة العربية، في حين أرجع عدد أقل السبب إلى الشعوب وانشغالها 

 بهمومها.
مشاركا( أن تواطؤ األنظمة العربية هو  655من المشاركين في االستطالع ) %76.6نحو  ورأى

( أن انشغال الشعوب %23.45مئتا مشارك )نحو  السبب في تراجع المظاهرات، في حين اعتبر
 بقضاياها الداخلية هو السبب.
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ونشر االستطالع في بث حي على مدى أربع ساعات مساء االثنين، وطلب من المتابعين اإلجابة 
عن سؤال: ما سبب تراجع المظاهرات الداعمة للقدس؟ وكان عليهم االختيار بين إجابتين: تواطؤ 

 ع واشنطن أو انشغال الشعوب بقضاياها الداخلية.األنظمة العربية م
متابعا، أغلبهم من تونس والمغرب واألردن والسعودية، وتفاوتت آراؤهم  855وشارك في االستطالع 

 في التعليقات على االستطالع بشأن أسباب تراجع التضامن.
 9/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ويل "األونروا"السويد تحذر من تجميد الواليات المتحدة تم .21

"أ ف ب: حذرت السويد التي اعترفت بفلسطين كدولة وأحد اكبر  -األمم المتحدة )الواليات المتحدة( 
المتبرعين للفلسطينيين، الثالثاء من أن أي قرار أميركي تجميد تمويل وكالة "أونروا" التابعة ل مم 

 المتحدة سيؤدي إلى عدم االستقرار في الشرق األوسط.
ير السويد لدى األمم المتحدة أولوف سكول إنه ناقش مخاوف بالده حيال األمر مع نظيرته وقال سف

مليون دوالر  125األميركية نيكي هايلي بعد تقارير عن عزم اإلدارة األميركية تجميد تمويل قدره 
مستحق في األول من كانون الثاني لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 طينيين )أونروا(.الفلس
وأبلغ سكول الصحافيين في مقر األمم المتحدة في نيويورك "مخاوفي أنه فيما نتباحث حول االستقرار 
اإلقليمي )في الشرق األوسط(، فإن سحب تمويل أونروا سيكون سلبيا جدا، بمعايير االحتياجات 

 في المنطقة". اإلنسانية ألكثر من خمسة ماليين شخص كما أنها ستثير عدم االستقرار
ولم يستبعد السفير السويدي بحث الملف في مجلس األمن الذي يستعد لعقد اجتماعه الدوري حول 

 كانون الثاني الجاري. 25الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في 
 9/1/2018، األيام، رام هللا

 
 األمم المتحدة قلقة بشأن اعتقال االحتالل للطفلة التميمي .22

االثنين عن قلقه بشأن اعتقال سلطات  أمس مم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب األمين العام ل
 االحتالل اإلسرائيلي للطفلة الفلسطينية عهد التميمي.

وقال المتحدث باسمه استيفان دوغريك خالل مؤتمر صحفي عقده في نيويورك "نحن نولي اهتماًما 
 وقفنا اليوم".عندما يتعلق األمر باعتقال األطفال، وهذا أمر واضح في م
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وأضاف "نحن قلقون إزاء اعتقالها )عهد(، ألن الناس ينبغي أن يكون لديهم الحق في التعبير"، 
 فلسطين والطفلة التميمي أطفالمطالًبا بإنهاء معاناة 

وجدد دوغريك تأكيده على موقف األمين العام أنطونيو غوتيريش، بشأن مدينة القدس، معتبًرا أّن 
من قضايا الحل النهائي التي ينبغي التفاوض بشأنها بين الفلسطينيين "قضية القدس تقع ض

سرائيل".  وا 
 9/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "معادية لليهود"عن مواد  واشنطن تدقق في الكتب المدرسية الفلسطينية بحثاً  .21

ة وجود تحريض في : أعلن مراقب الدولة األمريكي اعتزامه فحص إمكاني"القدس العربي"لندن ر 
العبري القول إن  "ان ار جي"الفلسطينية عن موقع  "معا"المناهج الدراسية الفلسطينية. ونقلت وكالة 

لويس دودارون، أعلن أنه ينوي فحص ما إذا كانت المناهج التي تدرس في مدارس السلطة 
طاع غزة، تحتوي على الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وق

 ."اإلرهاب"أو تشجع  "معادية للسامية"مواد 
وأوضح الموقع اإلسرائيلي أن إعالن مراقب الدولة جاء في إطار رده على السيناتور األمريكي 
جيمس ريش رئيس اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط وآسيا، الذي كان توجه 

 الدولة.بطلب بهذا الخصوص لمراقب 
وادعى السيناتور ريش في رسالته لمراقب الدولة أن الواليات المتحدة تحول ماليين الدوالرات 

، "األونروا"للفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو من خالل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ألخيرة التي أشار مضيفا أن السلطة تتجاهل التقارير التي صدرت عن مراقب الدولة خالل السنوات ا

وتحرض على اإلرهاب. وتابع القول إن السلطة  "معادية للسامية"فيها إلى احتواء المناهج على مواد 
زالة ما يمكن اعتباره  الفلسطينية كانت قد تعهدت منذ عشر سنوات بفحص الكتب المدرسة وا 

 ضمن المناهج التابعة لها. "تحريضا"
ا استجابته لطلب السيناتور ريش، مشيرا إلى أنه عين مدير دائرة وفي رده أكد مراقب الدولة في أمريك

 الشؤون الخارجية والتجارة في مكتبه لورن ييغر إلجراء فحص دقيق للمسألة.
 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 طعن قضائي بقرار غواتيماال نقل سفارتها إلى القدس .20
قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيماال  تقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى: السبيل

 معتبًرا قرار بالده نقل سفارتها في الكيان اإلسرائيلي إلى القدس انتهاًكا للقانون الدولي.
وقال المحامي إن "تغييًرا سياسًيا كهذا كان يجب أن يطرح لالستفتاء"..."الرئيس جيمي موراليس 

الن نقل السفارة على صفحته على موقع )فيسبوك( ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإع
 بداًل من تكليف وزارة الخارجية بإعالنه عبر القنوات الرسمية".

وبإعالنها نقل سفارتها في الكيان إلى القدس أصبحت غواتيماال الدولة األولى والوحيدة حتى امن، 
 التي تحذو حذو الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

ليس في إعالنه على "فيسبوك" عن قرار نقل سفارة بالده بقوله: "إسرائيل حليفة، من جهته، دافع مورا
ونفت وزيرة خارجية غواتيماال ساندرا خوفيل أن تكون بالدها  وأن غواتيماال تؤيدها تاريخًيا".

 "رضخت" للضغوط األمريكية في اتخاذها قرار نقل السفارة، وأن موعد نقلها لم يحدد بعد.
 10/1/2018، السبيل، عّمان

 
 على إيجاد حلول لقضية المهاجرين األفارقة "إسرائيل"األمم المتحدة تحث  .22

حّثت مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين أمس، إسرائيل، على وقف خطط  لندن: -جنيف 
 إلعادة عشرات آالف المهاجرين إلى أفريقيا بالقوة.

إنها ستدفع أموااًل مالف المهاجرين األفارقة المقيمين وكانت إسرائيل قالت يوم األربعاء الماضي، 
بشكل غير قانوني لديها، من أجل الرحيل، وهددتهم بالسجن إذا تم ضبطهم بعد نهاية مارس )آذار( 
المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وينحدر أغلب هؤالء الالجئين من إريتريا والسودان. 

نهم هربوا من الحرب واالضطهاد والمصاعب االقتصادية، لكن إسرائيل تعاملهم ويقول العديد منهم إ
 في األغلب كمهاجرين ألسباب اقتصادية.

دوالر، تدفعها الحكومة، وتذكرة طائرة  3500وتعرض الخطة اإلسرائيلية على المهاجرين األفارقة، 
 ظمات حقوقية بأنها رواندا وأوغندا.حددتها من "دول ثالثة"مجانية للعودة إلى بلدانهم، أو السفر إلى 

عن ويليام سبندلر، المسؤول بمفوضية األمم المتحدة، مناشدته في مؤتمر  "الصحافة الفرنسية"ونقلت 
إسرائيل مرة أخرى أن توقف سياستها لنقل اإلريتريين والسودانيين إلى "صحافي عقد في جنيف، 

ما يثير القلق على وجه الخصوص، البيانات ". وقال إن "منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
الرسمية بأن الخطط قد تستهدف، في نهاية المطاف، أسرًا وأفرادًا لم يجر البت في طلباتهم للجوء، 

 ."أو أن طالبي اللجوء قد يجرى اقتيادهم إلى المطار مكبلين بالقيود
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رائيل، لكن السلطات تقول سوداني يعيشون في إس 7700ألف إريتري و 27وأضاف سبندلر أن قرابة 
 .2009إنها لم تمنح حق اللجوء إال ألحد عشر منهم فقط منذ العام 

ما نود أن نراه في إسرائيل هو إيجاد بدائل قانونية لهؤالء الناس، من خالل إعادة "وتابع يقول: 
ا . ونفت كل من رواند"التوطين في بلدان أخرى، ونحن على استعداد للمساعدة في هذا اإلطار

وأوغندا يوم الجمعة الماضي، إبرام أي اتفاق الستقبال مهاجرين أفارقة من إسرائيل، بموجب خطة 
 انتقدتها جماعات حقوقية.

 10/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 الفلسطيني - : غطرسة ترامب قّلصت فرص حل الصراع اإلسرائيلي"تايمز أنجليسلوس " .22
األمريكية أول من أمس، افتتاحية تحت  "وس أنجليس تايمزل": نشرت صحيفة "القدس العربي"لندن ر 
، أشارت في مستهلها إلى أن "غطرسة ترامب قلصت فرص حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني"عنوان 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب فشل في السنة األولى من منصبه، في التوسط بين الفلسطينيين 
 ."ائيةتسوية نه"واإلسرائيليين للوصول إلى 

مقارنة بأسالفه السابقين، تضاءلت الجهود التي "وتقول الصحيفة وفقا لشبكة فلسطين اإلخبارية 
، "عام 100يبذلها ترامب إلنهاء هذا الصراع المرير، الذي كان جاريا بشكل أو بآخر ألكثر من 

ُمرض، غطرسة ترامب وجهله وقصر نظره أمور أدت في نهاية المطاف إلى وضع غير "معتبرة أن 
 ."على الرغم من أنه كان يتفاخر بأن الصفقة في متناول اليد

واستشهدت بحديث الرئيس ترامب عن التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الذي اعتاد أن يقول 
، مؤكدة أن فريقه من المبعوثين الستكشاف إمكانيات "ليست صعبة كما يعتقد الناس على مر السنين"

م صهره جاريد كوشنر، فشل في تحقيق أي تقدم الفت في المفاوضات بين السالم، ومن بينه
، التي أعطت دوافع قوية للصراعات "المرتبكة"الجانبين. وتصف الصحيفة سياسة الرئيس ترامب بر 

المتطرفة لدى الجانبين في العزوف عن واشنطن بسبب تزايد الشكوك حول النوايا األمريكية، 
ر عقود من السياسة األمريكية تجاه الصراع في الشرق األوسط عندما عكس مسا"موضحة أن ترامب 

اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل في خطوة سابقة ألوانها، واستفزازية برغم التأييد العارم ألنصاره، 
 ."الذي ناله في أعقابها

السيما  بعدم االنسياق وراء أهواء الجمهور والمحيطين به،"ووجهت الصحيفة نصيحة للرئيس ترامب 
أن "، مشيرة إلى "أن الجانب الفلسطيني لن يعود إلى طاولة المفاوضات بسبب أفعاله المخيبة لآلمال

تصريحات " ، مذكرة بأن"الفلسطينيين لم يكونوا مطمئنين لموقف ترامب المبهم تجاه حل الدولتين
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ا اإلسرائيلية اليمينية، السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو مؤيد طويل األمد للقضاي
 ."عززت إثارة الشكوك بأن البيت األبيض يعادي تطلعات الفلسطينيين

 10/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 السوداء لن تمنعنا من دعم فلسطين "إسرائيل"مدير منظمة: قائمة  .22
ي نشرت صحيفة "الغارديان" مقاال لمدير مؤسسة "الحرب على الحاجة" ف: باسل درويش -لندن

بريطانيا أسد رحمان، عن "القائمة السوداء لحملة العدالة لفلسطين" أو "بي دي أس"، التي نشرتها 
جمعية خيرية ومنظمة حقوق إنسان من دخول إسرائيل؛  20الصحافة اإلسرائيلية يوم األحد، وتمنع 

ك حقوق ألنها تدعم حركة المقاطعة إلسرائيل "بي دي أس"، التي تحمل إسرائيل مسؤولية انتها
 الفلسطينيين وخرق القانون الدولي.

إسرائيل استعارت هذه الخطوة القمعية من قواعد التمييز العنصري في جنوب إن "ويعلق رحمان قائال 
أفريقيا، الذي كان يهدف إلى إسكات نقاده، وفي النهاية ستفشل قائمة إسرائيل السوداء تماما كما 

داية وقبل هذا كله فإن الحظر يدعو إلى شجب قوي من فشلت جنوب أفريقيا من قبل، لكن في الب
أصحاب الضمير حول العالم ومن الحكومة البريطانية، التي ال تزال )تتعامل بشكل طبيعي( مع 

 إسرائيل".
"، إن "منظمة )الحرب على الحاجة( هي واحدة من 21، الذي ترجمته "عربيمقالهويقول الكاتب في 

رائيل، إلى جانب الحملة األمريكية لحقوق الفلسطينيين، وأصوات المنظمات الممنوعة من دخول إس
يهودية للسالم، و)أمريكان فريندز سيرفيس كوميتي(، وهي منظمة أمريكية تابعة للكويكر، حصلت 

 الذين اضطهدتهم النازية".  ل شخاص؛ للدعم الذي قدمته 1947على جائزة نوبل للسالم عام 
اإلنسان والقانون الدولي هو إحدى محاوالت عدة محمومة لتكميم  ويجد رحمان أن "منع دعاة حقوق

نقاد الحكومة اإلسرائيلية وسياستها الظالمة الستفزاز حركة دولية متنامية دفاعا عن الحقوق 
 الفلسطينية".

ويقول رحمان: "هذه ليست المرة األولى التي تواجه فيها منظمة )الحرب على الحاجة( الحظر من 
نصري، ففي الثمانينيات من القرن الماضي منعت حكومة جنوب أفريقيا التمويل نظام تمييز ع

األجنبي من الجماعات المعادية للتمييز العنصري هناك، وبالتحديد الذين طالبوا بالمقاطعة، وقادت 
منظمة )الحرب على الحاجة( الحملة البريطانية لمواجهة المنع. ففي ذلك الوقت قام طاقمنا بزيارة 

أفريقيا بشكل منظم للعمل مع منظمات شريكة، وكانوا تحت رقابة مستمرة، وتبعتهم جنوب 
)المخابرات( في كل مكان ذهبوا إليه، وبالطبع فإن هدف الحكومة الرئيسي كان استهداف الناشطين 
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السود على مستوى القاعدة الشعبية التي عملت معهم، والذين تعرضوا العتقاالت عشوائية وعذبتهم 
 م".وقتلته

 10/1/2018، 21عربي 
 

 التسريبات.. إنها القدس يا غبي! .22
 فراس أبو هالل
ربما لم تقدم التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز ثم بثتها قناة مكملين؛ جديدا عن الموقف البائس 
لنظام الحكم في مصر تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، كما أنها لم تقدم أيضا الجديد حول تالعب 

ام باإلعالم بطريقة تنتمي لعصر هتلر وغوبلز، فهذا النظام جعل استقراره منذ اليوم األول النظ
مرتبطا بالرضا األمريكي، عبر بوابة "تل أبيب"، وهو أيضا أعلن بشكل واضح ال لبس فيه أنه يريد 
إعالما يشبه إعالم الرئيس الراحل عبد الناصر، الذي كانت أجهزته تتحكم في حركات وسكنات 
اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء. ولكن الجديد األهم في ما كشفته التسريبات هو غباء هذا النظام، 
وعدم إدراكه خطورة محاولة إنزال مقاربته للصراع، وللقدس تحديدا، من مستوى العمل السياسي إلى 

 مستوى الخطاب اإلعالمي المفضوح والفاضح في آن واحد.
ه من أنظمة الحكم العربية التي تتسارع لتقديم القدس كقربان للوصول إلى يستطيع هذا النظام، وغير 

قلب نتنياهو وترامب، أن يتبنى سياسات بائسة تجاه الصراع، ويستطيع أن يمتنع حتى عن تقديم الحد 
األدنى من اإلدانة أو االستنكار أو الجهود الدبلوماسية لدعم الفلسطينيين، ويستطيع أيضا أن يمارس 

ل هذه السياسات الضغو  ط، في السر، ضد عباس لتقديم تنازالت أكبر، ولكن محاولته أن يحوّ)
لى سياسة علنية ولو عن طريق أذرعه اإلعالمية والفنية و"الثقافية"،  االنبطاحية إلى عمل إعالمي، وا 

وب هي محاولة تنم بشكل أساسي عن الغباء؛ ألنها تعني فيما تعني أنه ال يدرك رمزية القدس في قل
وأرواح الشعوب العربية واإلسالمية والمسيحية، وأن هذه الرمزية والمكانة حرقت وأنهت التاريخ 

 السياسي لكل من حاول المساس بها عبر التاريخ.
فالقدس التي تمثل للمسلمين بوابة األرض للسماء، وتعتبر المدينة الثالثة من حيث القداسة بعد مكة 

يمكن أن يقبل المسلمون بديال لها، تماما كما أنهم لن يقبلوا بديال لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ال 
والمدينة. والقدس التي تحتضن كنيسة القيامة، ال يمكن أن يقبل المسيحيون بديال عنها، ولهذا فقد 
وقف المسيحيون الفلسطينيون والعرب بشكل حازم ضد بعض اإلجراءات التي تواطأت فيها بعض 

 مع االحتالل.الجهات الكنسية 
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والقدس التي تمثل رمزا للصراع في التاريخ العربي اإلسالمي، هي التي أعطت المكانة التاريخية 
لشخصيات عظيمة مثل صالح الدين األيوبي ونور الدين زنكي، وهي التي "مسخت" تاريخ كل زعيم 

 سياسية آنية. تخلى عنها أو استخدمها لتقديم تنازالت جبنا أو رغبة في الحصول على مكتسبات
لم يستطع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن يتخلى عن حي واحد من القدس هو الحي 

، ودفع حياته ثمنا لهذا الموقف، فكان موقفه هذا عند 1999األرمني في مفاوضات كامب ديفيد 
مود عباس الكثيرين نقطة مسحت كل الخالفات واالنتقادات على تاريخه وسياساته، ولن يستطيع مح

ألنهم يدركون أن  -حتى لو أرادوا ذلك  -أو غيره من القيادات الفلسطينية أن يتنازلوا عن القدس 
اللعب في ملف القدس يعني تلطيخ حياتهم وتاريخهم، ليس عند الفلسطينيين فحسب، بل عند العرب 

 جميعا من مسلمين ومسيحيين وعند مسلمي العالم أينما كانوا.
ضافة إلى أن م حاولة "كي الوعي" العربي واإلسالمي والفلسطيني تجاه القدس ستكون ضربة وا 

لحاضر وتاريخ أي سياسي مهما كان موقعه، فإنها أيضا محاولة محكومة بالفشل مسبقا، إذ أن عمل 
سنوات من األجهزة، إياها، للتأثير على هذا الوعي سيصطدم بصخرة الوجدان العربي واإلسالمي 

أي حدث أو انتهاك تجاه القدس، وقد ظهر هذا جليا على سبيل المثال في عند أي منعطف، أو 
الهبة الفلسطينية العظيمة والتفاعل العربي وتحييد الخالفات البينية خالل عدوان االحتالل األخير 
على أهالي القدس ومحاولة تقييد صالتهم في األقصى، وسيظهر الموقف العربي اإلسالمي الشعبي 

مزية القدس وفلسطين في وجدان الشعوب عند أي اعتداء أو محاولة للتفريط والتنازل حقيقة الوعي بر 
 عنها.

إنها القدس أيها المتربعون على سلطة األمر الواقع، يا من تجهلون التاريخ والدين وحتى السياسة، 
إنها  إنها القدس التي ترفع أقواما وتضع حكاما، إنها القدس "أقصر الدروب بين األرض والسماء"،

القدس عاصمة العرب والمسلمين ومأوى أفئدتهم، إنها القدس أخت مكة المكرمة والمدينة، إنها القدس 
 يا غبي!

 9/1/2018، 21عربي 
 

 ما بعد حل الدولتين .21
 عبد الحسين شعبان
عشية إقدام الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على إصدار قرار بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، 

هد واشنطن للشرق األدنى، رؤية جديدة لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي طرح مع
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. وتقوم هذه الرؤية التي قّدمها أحد كبار منّظري المعهد، "الحّل اإلقليمي"، أطلق عليها "اإلسرائيلي"
 روس وماكوفسكي، على مسارين: 

يع العالقات الفلسطينية ، بهدف تطب"إسرائيلي"، والثاني عربي "إسرائيلي"األول؛ فلسطيني 
من أراضي فلسطينية وعربية  "إسرائيل"وذلك مقدمة النسحاب "، "اإلسرائيلية"، والعربية "اإلسرائيلية"

 5في عدوان  1967)وليس بالضرورة من األراضي العربية والفلسطينية التي احتلها عام 
 يونيو/حزيران(.

 18خالل زيارته للواليات المتحدة في وتقترب هذه الخطة من أطروحة نتنياهو التي عرضها 
، 2002. وتحاول واشنطن تكييف هذه الرؤية مع مبادرة السالم العربية لعام 2017سبتمبر/أيلول 
الحل "حسب ترامب، التي تقود إلى  "صفقة القرن"، للوصول إلى "مبادرة بيروت"المعروفة باسم 

 ، وللتفسيرات والتأويالت التي تستجيب لها.األمريكية "اإلسرائيلية"، ولكن وفقًا للرؤية "الشامل
-1991وبعد أكثر من ربع قرن من المفاوضات الماراثونية، ما الذي تبّقى من خيار مدريد أوسلو )

؟ وأين نحن "اإلسرائيلي"في ظّل االنحياز الصارخ للجانب  "الرعاية األمريكية"(، وهل تصلح 1993
لرؤساء بيل كلينتون في آخر عهده، وجورج دبليو بوش، التي تبّناها ا "حل الدولتين"من أطروحات 

الحل "(؟ ثم ماذا يعني 2009وباراك أوباما، الذي بّشر به في بداية واليته األولى )مطلع عام 
 الذي هو أدنى بكثير حتى من خيار أوسلو، الذي ال يلّبي مطالب الحد األدنى؟ "اإلقليمي

ؤساء أمريكيين، وخامسهم هو الرئيس ترامب، وهي لقد تناوب على العملية التفاوضية أربعة ر 
(، ووصلت إلى طريق 1991أكتوبر/تشرين األول  30المفاوضات التي انطلقت في مؤتمر مدريد )

، والذي أدى "إسرائيل"الذي رفضته  "مفاوضات الحّل النهائي"، لعدم انطالق 1999مسدود في عام 
، خصوصًا أن القضايا 2002سبتمبر/أيلول عام  28إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في 

األساسية ظّلت معّلقة مثل: إقامة الدولة، واعتبار القدس عاصمتها، وتأكيد حق العودة والتعويض، 
 وتحديد الحدود، وحّل مشكلة المياه... الخ.

وأخيرًا والرؤساء الذين تناوبوا على المفاوضات هم بوش األب، وكلينتون، وبوش االبن، وأوباما، 
ترامب، ولم تستطع تلك المفاوضات التوّصل إلى أي حّل مقبول مرضي، في إقامة سالم متوازن 

 242بمرجعية دولية، أساسها قواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس األمن الدولي، وخصوصًا القرار 
 .1980بشأن عدم شرعية ضّم القدس عام  478، والقرار 1973لعام  338، والقرار 1967لعام 

حّل "والبحث في  "حّل الدولتين"إن ما يمّيز إدارة ترامب عن اإلدارات السابقة، هو تخّليها عن مشروع 
المرتبطة باألردن، مع الحفاظ  "الكونفيدرالية")الموسع(، و "مشروع الحكم الذاتي"، يتراوح بين "إقليمي

النهر، علمًا بأن اإلدارة األمريكية على كامل األراضي الفلسطينية غربي  "اإلسرائيلية"على الهيمنة 
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لمنطقة الغور، واعتبار الحدود  "اإلسرائيلي"انحازت إلى مطالب نتنياهو باإلبقاء على االحتالل 
 ."إسرائيل"األردنية الفلسطينية، هي الحدود اممنة لدولة 

 تعتبره اإلدارة ، تتعّلق باالستيطان الذي ال"المنشودة"والمسألة األكثر خطورة في موضوع المفاوضات 
في  "إسرائيل"األمريكية عقبة أمام المفاوضات، وهذا يعني أن الكتل االستيطانية سيتم ضمها لدولة 

أي حّل؛ ألن إدارة ترامب ال تجد تعارضًا بينها وبين المستوطنات في القدس، علمًا بأن تقرير 
 240ستيطانية وعددها حوالي المبعوث ميتشيل في عهد الرئيس كلينتون، كان قد أّكد أن البؤر اال

 ويجب تفكيكها. "غير شرعية"بؤرة، 
على  "اإلسرائيلي"واستنادًا إلى تمادي واشنطن في غّض النظر عن االستيطان، أقدم الكنيست 

، سيؤدي تطبيقه فعليًا إلى قضم القدس الشرقية، "تبييض المستوطنات"إصدار قانون مؤخرًا، سّمي 
الصادر  2234س األمن الدولي، الذي استنكر االستيطان، وهو القرار وذلك دون اكتراث لقرار مجل

 "حق الفيتو"، وفي ظل إدارة أوباما، حيث لم تستخدم واشنطن 2016ديسمبر/كانون األول  23في 
 لمنع صدور هذا القرار. 

وهناك دعوات عربية من شخصيات مرموقة، تطالب األمم المتحدة اعتبار صدور هذا القرار بمثابة 
نوفمبر/تشرين  2إخطار عالمي جديد، بكون االستيطان جريمة دولية ال بّد من وقفها، وتحديد يوم 

 الثاني، يومًا عالميًا لمناهضة االستيطان.
وكان المبعوث األمريكي جرينبالت، قد أبلغ الجانب الفلسطيني الشروط األمريكية التسعة الستئناف 

ذا ما بدأت المفاوضات  "ليةإسرائي"المفاوضات، وهي ليست سوى مطالب  غير مشروعة، وا 
 "إسرائيل"المزعومة، فإنها لن تنتهي، بل ستستغرق التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، في حين تمضي 

 ."تهويد القدس"باستكمال مخططها لقضم األراضي الفلسطينية و
موضوع االستيطان، ، وتستبعد إدراج "اإلسرائيلية"وتضغط إدارة ترامب على تطبيع العالقات العربية 

، ودفع تهمة اإلرهاب عنها "إسرائيل"بل إنها تطالب العرب والفلسطينيين بوقف التحريض ضد 
 ومطالبة السلطة الفلسطينية باالمتناع عن دفع رواتب الشهداء واألسرى الفلسطينيين.

يضمن حقوق إن اتفاق أوسلو ونهج المفاوضات السابق، ال يوّفران أرضية مناسبة للتوّصل إلى حّل 
الشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ولو بمعيار الحد األدنى. وقد كشف 

والغطاء  "اإلسرائيلي"اختبار القدس فشل الرهانات المعلنة والمستترة، التي ستصطدم جميعها بالتوحش 
 األمريكي.

 10/1/2018، الخليج، الشارقة
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 غزة وتتبنى مقاربة هجومية في الحدود الشمالية إسرائيل تحافظ على ضبط النفس في .21
 عاموس هرئيل
إسرائيل تبذل في هذه األيام جهودا كبيرة من أجل منع اشتعال عسكري في قطاع غزة. األسباب لذلك 
واضحة ر عدم وجود بديل واضح لحكم حماس والرغبة في مواصلة بناء عائق األنفاق ر ولكن ترتبط 

األساسي منها يتعلق بالجبهة الشمالية وتأثير إيران هناك، وهي مسألة بها أيضا اعتبارات أخرى، 
 تقف امن على رأس سلم أولويات إسرائيل.

أمس األول أصدر وزير الطاقة أمرا بإعادة تزويد القطاع بالكهرباء من إسرائيل إلى الوضع السابق 
س إلى جلسة مطولة بحثت قبل سبعة أشهر. وفي الوقت ذاته تمت دعوة الكابنت لالجتماع في القد

في الوضع على الحدود مع لبنان وسورية. الحدثان مرتبطان ببعضهما، على خلفية انعدام االستقرار 
في الحدود، على إسرائيل أن تدير طوال الوقت عدة أزمات في الوقت عينه وفحص الطريقة التي 

 تؤثر فيها التطورات في هذه الجبهة على الجبهات األخرى.
ن الماضي قلصت إسرائيل تزويد الكهرباء لقطاع غزة بعد أن قررت السلطة الفلسطينية في حزيرا

شهريا. على  شيكلمليون  25مليون شيقل إلى  40تقليص الدفعات الشهرية لتمويل الكهرباء من 
المستوى السياسي وفي األجهزة األمنية لم يتحمسوا لهذه الخطوة من قبل قيادة السلطة، لكنهم قرروا 

ماشي مع رئيس السلطة محمود عباس. الضغط غير المباشر الذي قام به عباس على حماس الت
أثمر: تقليص الكهرباء في غزة لساعات معدودة فقط في اليوم فاقم الضائقة اإلنسانية هناك. وكانت 
تلك واحدة من األسباب الستعداد حماس االستجابة القتراح المصالحة المصري والموافقة على نقل 

 حيات مدنية في القطاع إلى أيدي السلطة.صال
ولكن في األشهر األخيرة وصلت محادثات المصالحة إلى طريق مسدود. عباس غير مقتنع أن 
المصالحة لن تفيده وهو يرفض التقدم ألخذ الصالحيات طالما أن حماس لم تخضع مسلحيها 

صل التدهور في البنى التحتية للسلطة. وهو أمر حماس غير مستعدة لتنفيذه. في هذه األثناء يتوا
 6للصرف الصحي وزاد االعتماد على تزويد الكهرباء مع قدوم الشتاء. امن، بعد تصريح ترامب في 
ليها إكانون األول بدأ إطالق الصواريخ على النقب من قبل التنظيمات السلفية الصغيرة التي انضم 

 مؤخرا الجهاد اإلسالمي. أيضا
السيطرة التامة على الوضع بدأت باستخدام الضغط على كل األطراف  مصر التي تخاف من فقدان

سرائيل التي تريد  كي تتنازل. عباس قام في األسبوع الماضي بتحول تام في موضوع الكهرباء، وا 
تحييد الجهات التي من شأنها أن تسرع المواجهة العسكرية، زادت أمس تزويد الكهرباء. في اخبار 

ئيل تفحص تسهيالت إضافية منها زيادة نقل البضائع إلى القطاع )عدد جاء أمس أن إسرا "كان"
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الشاحنات في معبر كرم أبو سالم انخفض إلى النصف تقريبا بسبب انخفاض القوة الشرائية في غزة( 
 والمصادقة على مشروعات في مجال البنى التحتية بتمويل دولي.

ء سورية إلى سيطرته، برغم الهجمات في الشمال يواصل نظام األسد استعادة مناطق في أرجا
المضادة للمتمردين السنة )في شمال غرب الدولة نجح المتمردون في تدمير عدد من الطائرات 

الجوية. المعارك القاسية تجري في إدلب في شمال سورية،  "حميميم"الروسية على األرض في قاعدة 
مناطق في جنوب الدولة قرب الحدود مع  لكن بموازاة ذلك يستعد النظام أيضا إلعادة السيطرة على

إسرائيل. في بداية كانون الثاني تم التوصل إلى اتفاق حول استسالم وانسحاب المتمردين من منطقة 
 كم شرق الحدود مع هضبة الجوالن. 11تقع في محيط قرية بيت جن، على بعد 

إيرانية تقوم بنقل البضائع  في ظل تقدم النظام بدأت إيران جني ثمار انتصار نظام األسد. شاحنات
طهران مجددا في األراضي العراقية والسورية، حتى  أنشأتهوربما وسائل قتالية في الممر البري الذي 

دمشق. إيران تجري أيضا محادثات مع األسد حول استئجار قاعدة جوية وميناء، وحول إقامة قواعد 
في الجنوب، ليس بعيدا عن الحدود مع  للمليشيات الشيعية وحول إذن لتمركز المقاتلين الشيعة

 إسرائيل. األسئلة األكثر حسما بالنسبة إلسرائيل تتعلق بصناعة السالح اإليراني.
 

 إعادة تأهيل ترسانة الصواريخ
شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى منها رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع نتنياهو أظهروا القلق 

سانة الصواريخ للنظام، التي استنفدت تقريبا بشكل كامل في الحرب مع من توجهين: إعادة تأهيل تر 
نشاءالمتمردين  مصانع أسلحة في سورية ولبنان، التي بمساعدتهما ستتحسن قدرة اإلصابة الدقيقة  وا 

للصواريخ والقذائف لدى حزب هللا. على المدى البعيد تستطيع إيران تهديد نقطة ضعف إلسرائيل ر 
ن ر من ثالث ساحات: لبنان، سورية وقطاع غزة، الذي يتلقى فيه الجهاد اإلسالمي، السكان المدنيي

 وبدرجة أقل الذراع العسكرية لحماس، المساعدة االقتصادية من طهران.
في إسرائيل أملوا أن تركز موجة الهجرة في نهاية كانون األول في إيران، النقاش الداخلي هناك حول 

رة التي تنقلها الحكومة لإلرهاب على حساب المواطنين. ولكن في هذه المساعدة االقتصادية الكبي
 األثناء يبدو أن النظام نجح في كبح انتشار االضطرابات في األقل في الموجة الحالية.

في األشهر األخيرة تبذل إدارة ترامب الجهود الكبيرة إلقناع المستوى السياسي في إسرائيل بأن الخوف 
كأن الواليات المتحدة ستنسحب من الشرق األوسط بعد هزيمة داعش وتبقي الذي ظهر في القدس و 

يران، غير صحيح. في البنتاغون قرروا أن  جندي أمريكي  2000الساحة مفتوحة أمام هيمنة روسيا وا 
تقريبا سيبقون في شرق سورية، من أجل تقييد حرية عمل إيران في الممر البري. وزير الدفاع 
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يمس ماتيس، يتبنى خطا متشددا مناهضا إليران في اإلدارة، لكن حتى امن هو األمريكي، الجنرال ج
مدعوم بتصريحات أكثر من األفعال من جانب الرئيس. من جهة أخرى، تحت إدارة ترامب ر خالًفا 
أليام أوباما ر تصعب رؤية واشنطن تتدخل من أجل تقييد خطوات إسرائيل في الشمال، إذا قرر 

 اطات مطلوبة.نتنياهو أن هذه نش
 9/1/2018هآرتس 

 10/1/2018، القدس العربي، لندن
 

 ال بد من اإلسراع بتصفية األونروا .21
 ه الداديآري

كان بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة. وكان وعد أنه عندما  "الرصاص المصبوب"في عهد حملة 
منحت له الفرصة  سيصبح رئيس وزراء فلن يوقف الجيش اإلسرائيلي قبل أن ينهار حكم حماس. وقد

في الجرف الصامد، ولم يفعل ذلك. يحتمل أن يكون رأى أن الثمن في حياة اإلنسان سيكون جسيما 
جدا. يحتمل أن يكون رأى بالذات ميزة في حكم حماس في القطاع وفي االنقسام بين غزة ورام هللا. 

 يمكن أن نجادل فيما إذا كان مخطًئا أم محًقا.
أن يكون جدال: كل زعيم إسرائيلي وطني ملزم بأن يقاتل ضد التطلعات على شيء واحد ال يمكن 

 "مطلب العودة"القومية العربية إلقامة دولة في قلب وطننا، وضد مطالبتهم بأن تعترف إسرائيل بر 
 لالجئين كي تشطب إسرائيل.

سرائيل هو حجر أساس في المطالب العربية من إسرائيل، مطلب نيته شطب إ "حل مشكلة الالجئين"
هم أيضا عنصر أساس في قدرة العرب على تجنيد الدعم الد ولي في  "الالجئون"كدولة يهودية. 

ال يزالون  "الالجئون"مصلحتهم، وهم أيضا مخزون القوة البشرية األساس لمنظمات اإلرهاب. 
مرة سنة من حرب االستقالل، في مخيمات الجئين في غزة، في يهودا والسا 70، حتى بعد موجودين

وفي الدول العربية. الظروف هناك صعبة. هذه مملكة الفقر، البطالة، الجريمة واإلرهاب. المخيمات 
. هذه منظمة مزدهرة. بدأوا مع "الالجئين الفلسطينيين"لر  "الخاصة"تديرها األونروا: المنظمة الد ولية 

ماليين. هم الجئون إلى  5ألفا في أواخر حرب االستقالل، واليوم يوجد لهم أكثر من  700أقل من 
األبد. األحفاد وأبناء األحفاد وأبناء أبنائهم، حتى بعد مئة جيل. الالجئون في العالم يفقدون مكانة 

 اللجوء بعد خمس سنوات، ولهذا فهم يجتهدون إلعادة التأهيل والتوطين.
العالم، وعلى وحدها األونروا تربي على الطفيلية، على العيش على المخصصات، من تبرعات دول 

الحرب الخالدة ضد إسرائيل. زعماء الفلسطينيين يعترفون بالقيمة الهائلة لالجئين كسالح سياسي، 
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وطالما كان هذا منوطا بهم ر فهم لن يعاد تأهيلهم أو توطينهم. والتعليم في مدارس األونروا هو 
ا هي أيضا رب العمل الكراهية الصافية إلسرائيل وجهاز لغسل الدمال لإلرهاب ضدنا. األونرو 

 األساس لمخربي حماس في غزة.
سرائيل تندد بالتحريض والتعليم على الكراهية في مدارس األونروا وتطالب بتصفية هذه  سنوات كثيرة وا 
المنظمة. ولكن أحدا في العالم لم يستمع لمطالباتنا. دول العالم واصلت تمويل المنظمة، وعلى رأسها 

 عة األساس لها.الواليات المتحدة، المتبر 
ولكن ها هو قام رئيس جديد في الواليات المتحدة ر ليس مستعبدا ل كاذيب وللدعاية العربية ر ال يفهم 
ل)َم يتعين عليه أن يواصل التبرع لهم بالمليارات ويتلقى اإلرهاب بالمقابل. وله مندوبة في األمم 

دان بت قليص المساعدة األمريكية لهذه المنظمة. المتحدة هي األخرى مّلت اإلرهاب العربي، وهما َيع)
هذا هو أحد األنباء األكثر طيبة التي سمعناها في السنوات األخيرة. ولكن ماذا فعل رئيس وزراء 
إسرائيل؟ صب الماء البارد ومنح كل الموظفين مؤيدي العرب في وزارة الخارجية األمريكية ُسّلًما 

ن كنا نؤيد تقليص ميزانيات  مريًحا للنزول عليه عن شجرة تصريح ترامب. لقد أعلن نتنياهو أننا وا 
 ."بالتدريج"المنظمة، ولكن 

يمكن أن نجد كل أنواع المعاذير الملتوية أو األسباب العاجلة والمقنعة لمثل هذا التصريح: جهاز 
األمن يحذر من االشتعال في غزة إذا ما أقيل بضع عشرات آالف المعلمين الذين يعملون بميزانيات 
األونروا ويربون جيال آخر على كراهية إسرائيل. لعل نتنياهو نفسه غير معني بمثل هذا االشتعال في 

 هذا التوقيت، أو أنه يخشى حقا الضرر اإلنساني لسكان القطاع )عفوا. ليس حقا(.
المعاذير ال تتغلب على الفرصة التي تلوح مرة واحدة ألن نحل إحدى  أوولكن؛ أي من هذه األسباب 

لمشاكل األساس للنزاع؛ مشكلة تستخدم مصدر وقود يحرك شعلة الكراهية. إسرائيل ستعرف كيف ا
تتصدى للصعوبة المؤقتة، االشتعال أو األزمة اإلنسانية )فكم من اشتعال كهذا سبق أن كان منذ فك 

 منها؟(، على أن نتخلص من هذا الشر المريض. "كسبنا"االرتباط؟ ماذا 
من الوقت سيحكم ترامب الواليات المتحدة، ومن سيأتي بعده. إذا كان ترامب ال يمكن أن نعرف كم 

مستعدا ألن يخنق األونروا امن ر فيجب أن نشجعه، نساعده، ال أن نبرد حماسته. ال أن نقترح أن 
، رويدا رويدا، إلى أن ينتظم العرب فيجدوا تمويال آخر. بالعكس. على إسرائيل أن "بالتدريج"يتم هذا 

جهدا دبلوماسيا واسعا كي تقنع المزيد من الدول لالنضمام إلى مبادرة ترامب. وان تري كل  تركز
أنسالهم، وال يوجد أي سبب يجعلهم  أنسال، فقط "الجئون فلسطينيون"العالم بانه يكاد ال يكون تبقى 

المشاكل يواصلون تمويلهم حتى نهاية كل األجيال. ثمة بالتأكيد لنتنياهو الكثير من الضائقات و 
 العاجلة، ولكن أيا منها ال يشكل سببا لتفويت الفرصة التاريخية.
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