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 "يديعوت أحرونوت": أمن السلطة يحبط عمليات حماس ويكشف عن قيادتها الميدانية بالضفة .1

ر في أجهزة األمنن الفسسننينية نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصد: تحرير هاشم حمدان
أهنننداف  قولننإ هنننإ فنني الفتننرة الحالينننة تعمننل أجهننزة األمننن الفسسنننينية عسننند هحبننان تنفينن  عمسيننات  نند  

وأشنننار فننني هننن ا السنننيال هلننند أننننإ قبنننل نحنننو أسنننبوعين أحبننننت أجهنننزة األمنننن  فننني السح نننة  هسنننراييسية.
وأ نناف أن  خننل الخننن األخ ننر.هنندف هسننراييسي خنننن لتنفينن   دا األخيننرة  عمسيننة هننن ل نننار  نند  

العمسية المشار هليها عمل عسد تنفي ها شابان منن مخيمني عسنكر وب ننة ل جينين  حينا تمكننا منن 
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حيازة بندقية "كارلو"  وفي يوم العمسية المخنن لإ وص  هلند قرينة شنويكة  قنرل ننولكرم  ومك نا فني 
ول األمننني أن أجهننزة األمننن الفسسنننينية وأ نناف المسنن   مقبننرة القريننة بانت ننار الصننبا  لتنفينن  العمسيننة.

ا ينننزا ن منننعسمنننت بمكنننان وجودهمنننا  وداهمنننت المقبنننرة فننني سننناعات السينننل  واعتقسنننت الشنننابين السننن ين 
 محتجزين في أحد معتق ت أجهزة األمن لستحقيل معهما.

كمننا نقسننت الصننحيفة عننن المصنندر األمننني الفسسنننيني قولننإ هن منناهر عبينند هننو النن   اسننتبدل صننالح 
ا حننت ل. كمننا  رور  فنني المسنن ولية عننن توجيننإ عمسيننات حركننة حمنناس فنني ال ننفة ال ربيننة  نند  العننا

 أهداف هسراييسية. نقست عنإ تأكيد  عسد دور أجهزة األمن الفسسنينية في هحبان عمسيات  د  
هلننند المصننندر األمنننني الفسسننننيني  فننن ن عبيننند هنننو  وبحسنننل التقرينننر الننن   نشنننرتإ الصنننحيفة  اسنننتنادا  

ن توجيننإ العمسيننات فنني ال ننفة ال ربيننة  ويوجننإ تعسيماتننإ هلنند مننا يسننمد "قيننادة ال ننفة" فنني المسنن ول عنن
قناع غزة  حيا جرى تقسنيم ال نفة هلند  ن ا مننانل ج رافينة يتنولد المسن ولية عنهنا أسنير محنرر 
ممن أنسل سنراحهم فني صنفقة التبنادل األخينرة منع حمناس  ويعمسنون عسند هقامنة بنينة تحتينة عسنكرية 

 ال فة ال ربية  وتوجيإ العمسيات  بموجل تعسيمات عبيد. لحماس في
وأ اف التقرير أن المس ول عن جنوبي ال فة ال ربية  مننقنة الخسينل وبينت لحنم  هنو عبند النرحمن 
غنيمات  وهو قايد مجموعة صوريف التي نفن ت عندة عمسينات  بينهنا عمسينة فني مقهند فني تنل أبينل 

 قة تبادل األسرى األخيرة؛  واعتقل وأنسل سراحإ في صف1997عام 
أمنننا المسننن ول عنننن مركنننز ال نننفة  القننندس المحتسنننة ورام و  فهنننو عبننند و عنننرار  وهنننو أحننند عناصنننر 

  وأنسننل 2005 سنننة  واعتقننل 2004 سنننةالمجموعننة التنني اختنفننت وقتسننت المسننتونن ساسننون نورييننل 
 سراحإ في صفقة التبادل األخيرة؛

الي ال فة ال ربية  جنين ونابسس وننولكرم ونوبناس وقسقيسينة  وبحسل التقديرات  يتولد مس ولية شم
فرسان خسيفة  وهنو منن سنكان ننولكرم  واعتقنل عسند خسفينة محاولنة تنفين  عمسينة قتنل  وأنسنل سنراحإ 

 في صفقة تبادل األسرى األخيرة  وأبعد هلد قناع غزة.
 10/1/2018 ،48عرب 

 
 ي اإلسرائيليالصراع الفلسطين آلية دولية لحل   إلىعباس يدعو  .2

  بمقنر الرياسنة فني رام 10/1/2018 محمود عباس  األربعاء يةفسسنينال السسنةاستقبل رييس  :رام و
أن الجانننل األمريكنني أنهنند دور  كوسننين  عبنناسوأكنند  يرلننند  سننيمون كننوفيني.و  وزيننر الخارجيننة اإ
كيل أليننة دوليننة لحننل الصننراع   مننا يسننتدعد تشننبعنند هعنن ن ترامننل بشننأن القنندس نزيننإ لسعمسيننة السياسننية
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وأشار هلد الدور الهام ال   يمكن أن تسعبإ أوروبا  لما لها من  قل سياسي  اإسراييسي. - الفسسنيني
 واقتصاد   مشيدا بالدعم ال   تقدمإ لسشعل الفسسنيني لبناء م سساتإ واقتصاد  الونني.

 .هيرلندانايية مع وشدد الرييس حرص الجانل الفسسنيني عسد تنوير الع قات ال 
م فنني تنفيننن  اسننهالننندولتين  واسننتعدادها لإ دعنننم بنن د  الكامننل لمبنندأ حننل   اإيرلننند بنندور   أكنند الننوزير 

 مشاريع تنموية في قناع غزة.
 10/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبدت قلقها من "صفقة القرن" فرنساعزام األحمد:  .3

قال ع و السجننة المركزينة لحركنة فنتح عنزام األحمند هن فرنسنا أبندت قسقهنا وعندم : وكا توال  الجزيرة
ارتياحها من الم مح األولية لما يسمد "صفقة القرن"  وأكدت رف ها هع ن الرييس األمريكي دونالند 
ترامنننل بشنننأن القننندس  واعتبرتننننإ أحننناد  الجاننننل ويتننننناقو منننع قنننرارات الشننننرعية الدولينننة ومبننندأ حننننل 

مننن المجسننس المركننز   جمننع وفنندا   وأ نناف األحمنند فنني حننديا مننع تسفزيننون فسسنننين هن لقنناء   .النندولتين
لمن مننة التحريننر الفسسنننينية والننرييس الفرنسنني هيمانويننل منناكرون فنني العاصننمة بنناريس لبحننا هعنن ن 

 ترامل وكيفية مواجهتإ وتعزيز الدعم الفرنسي األوروبي لحقول الشعل الفسسنيني.
األحمنند بشننكل قننانع مننا تسننرل عبننر وسننايل هع ميننة حننول زيارتننإ هلنند بيننروت مننن جهننة  انيننة  نفنند 

وسايل اإع م بعندم التسنرع فني نشنر  ولقايإ باألمين العام لحزل و السبناني حسن نصر و  منالبا  
 أخبار ومعسومات   صسة لها بالواقع.

 10/1/2018 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 قيمة سياسية بدونووقف التنسيق األمني  "إسرائيلـ"ب العترافاقبل سحب  "المركزي"انعقاد  :بحر .4
النايل األول لرييس المجسس التشريعي  بسحل ا عتراف   أحمد بحر .أشرف الهور: نالل د -غزة 

ووقننف التنسننيل األمننني مننع ا حننت ل كننن"شرن أساسنني قبننل عقنند جسسننات المجسننس المركننز   "هسراييلن"بنن
فنني بينان صننحفي  أن انعقنناد المجسنس المركننز  فنني  نل قننرارات ترامننل   وأكند بحننر لمن منة التحريننر".

ورييس حكومة ا حت ل بنيامين نتنياهو بشأن القدس قبل سحل ا عتراف ووقف التنسيل األمني "  
وشدد بحر عسد  رورة تهيية األر نية الوننينة  معند و  قيمة سياسية أو وننية لإ عسد اإن ل".

 لمركننننز   و لنننن  مننننن خنننن ل "قننننرارات وننيننننة قويننننة وحقيقيننننة وجرييننننة  نننند  إنجننننا  جسسننننات المجسننننس ا
كننن ل  بعننندم هخ ننناع السننناحة الفسسننننينية لنننن"مننل  ا حنننت ل الصنننهيوني واإدارة األمريكينننة"  منالبنننا  

 الت عل باأللفا  والشعارات التي   تسمن و  ت ني من جوع".
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عباس والسسنة الفسسنينية وفتح لن"العودة هلد  واعتبر اجتماعات المركز  بم ابة "فرصة أخيرة" لسرييس
عادة صياغة برنامج العمل الونني التوافقي  عبر الخروج من نفل وأسر  المشروع الونني التحرر  وا 

ونالننل كنن ل  بتفعيننل  اتفاقننات أوسننسو وقنننع كننل أشننكال الع قننات السياسننية واألمنيننة مننع ا حننت ل".
 حنننت ل  وتنبينننل أسنننس ومبنننادو الشنننراكة الوننينننة وتنبينننل ا برننننامج المقاومنننة" بكافنننة أشنننكالها  ننند  

 اتفاقات الوحدة والمصالحة الفسسنينية  ووقف ما وصفها بن"العقوبات ال هنسانية" عسد قناع غزة.
 11/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ووقف التنسيق األمني "إسرائيل"ـمجدالني: "المركزي" يبحث إلغاء االعتراف ب .5

السجنننة التنفي يننة لمن مننة التحريننر الفسسنننينية أحمنند مجنند ني أن المجسننس المركننز  غننزة: أعسننن ع ننو 
الفسسنيني سيبحا في اجتماعاتإ المقررة منسع األسبوع المقبل  هل ناء ا عتنراف الفسسننيني المتبنادل 

 وقال مجد ني  في بيان عقل اجتماعإ في رام و  أمس  مع ترامل. هع نمع "هسراييل"  ردا  عسد 
سفير بس اريا لدى فسسنين ألكسندر سافوف  هن المجسنس المركنز  "سنيبحا هل ناء ا عتنراف المتبنادل 

وتنابع  مع "هسراييل"  ووقف التنسيل األمني معها  ووقف العمل با تفاقات الفسسنينية الموقعة معها".
ا سنتينان  هلند  أن المجسس المركز  سيبحا ك ل  "هحالة مسفات ا نتهاكنات "اإسنراييسية" خصوصنا  

 المحكمة الجنايية الدولية في  ها   وا ن مام هلد المن مات الدولية كافة".
 11/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 أرضناالستباحة  "إسرائيلـ"ل أمريكي خضرأالمالكي: ضوء  .6

ت ل ا حنن دفنناعوزيننر  هعنن ند. رينناو المننالكي  الفسسنننيني اعتبننر وزيننر الخارجيننة والم تننربين :رام و
األمريكيننة  اإدارةوحنندة اسننتينانية جدينندة فنني ال ننفة تننأتي فنني سننيال منننح  1,285 هقامننةالموافقننة عسنند 

الننرييس األمريكنني دونالنند ترامننل حننول  هعنن نمننن خنن ل  "أر نننا سننتباحة  "هسراييلن"خ ننر لننأ ننوء  
عننن  عنن ناإ هن  10/1/2018األربعناء فنني حننديا إ اعنة "صننوت فسسنننين"   وقننال المنالكي ."القندس

خنننوات مسموسننة  أ مخننننات اسننتينانية جدينندة تننأتي فنني سننيال عجننز المجتمننع النندولي مننن اتخننا  
اتخننننا  موقننننف حننننول  اآلنالمجتمننننع النننندولي يخشنننند  أن هلنننند مشننننيرا    لسجننننم ا سننننتينان األروعسنننند 

 عن الم سسات والدول... األمريكيةا ستينان لكي   يتم قنع المساعدات المالية 
 10/1/2018 ،ة، رام هللاالحياة الجديد
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 جلسة المجلس المركزيلعرضه على  من تقريرها النهائي تنتهياللجنة السياسية  .7
أشرف الهور: عقدت أمس السجنة السياسية اجتماعها األخير قبل عقد جسسة المجسس المركز   -غزة 

ع نننو السجننننة  وأكننند لمن منننة التحرينننر الفسسننننينية إنجننناز تقريرهنننا الننن   سنننيقدم خننن ل ا جتماعنننات.
التنفي ينننة لمن منننة التحرينننر صنننالح رأفنننت  وهنننو أحننند أع ننناء السجننننة  أن الجسسنننة خصصنننت لمراجعنننة 
شامسة  ولو ع استراتيجية وخنة مقبسة لستحر  في ما يتعسل ب ع ن الرييس األمريكني دونالند ترامنل 

ياسني منع المجتمنع وأكد أي ا أنإ سنيتم متابعنة المسنف الس ا عتراف بالقدس عاصمة لدولة ا حت ل.
الدولي  منن خن ل العمنل عسند عقند "من تمر سن م حقيقني" برعاينة األمنم المتحندة لو نع آلينات لتنفين  

 قرارات الشرعية الدولية.
 11/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 ": عباس رفض طلبا  من حماس بعقد المجلس المركزي في بيروتبرس"قدس لـ مصدر فلسطيني .8

صنندر فسسنننيني منسننع أن ريننيس السننسنة الفسسنننينية محمننود عبنناس رفننو عسمننت "قنندس بننرس" مننن م
 نسبا  لحركة حماس من أجل عقد اجتماع المجسس المركز  الفسسنيني في العاصنمة السبنانينة بينروت.

  أن تقبنل وقال المصدر هن حماس نسبت خ ل لقايها رييس مجسنس الننوال السبنناني نبينإ بنر  من خرا  
 المجسس المركز  عسد أرا يها  "وهو النسل ال   رحل بإ بر ".لبنان باست افة اجتماع 

وبحسل المصدر  ف ن بر  استدعد السفير الفسسنيني في بيروت أشرف دبور  وأبس إ استعداد ب د  
  ست افة اجتماع المجسس المركز   ونسل منإ هب غ الرييس عباس ب ل .
 10/1/2018 ،قدس برسوكالة 

 
 "إسرائيل"نتقد بشدة السفير األمريكي لدى الخارجية الفلسطينية ت .9

(: انتقدت وزارة الخارجية والم تربين في السسنة الفسسنينية بشندة األربعناء  السنفير .أ.ل.)د - رام و
وكننننان فرينننندمان انتقنننند السننننسنة الفسسنننننينية واتهمهننننا بنننندعم  دافينننند فرينننندمان. "هسننننراييل"األمريكنننني لنننندى 

 ي في عمسية هن ل نار في ال فة ال ربية.اإرهال  عسد خسفية مقتل هسراييس
وقالننننت وزارة الخارجيننننة  فنننني بيننننان صننننحفي  هن تصننننريحات فرينننندمان "تننننأتي فنننني تننننناغم وا ننننح" مننننع 
النقاشنننننات الننننندايرة فننننني هسنننننراييل بشنننننأن منننننا يسنننننمد بمشنننننروع "قنننننانون مخصصنننننات القتسننننند واألسنننننرى" 

مريكي "ت ع المزيند منن التعقيندات  ن تصريحات السفير األهوقالت الوزارة هن فريدمان  ."الفسسنينيين
 والعوايل اإ افية أمام عمسية الس م واستيناف المفاو ات بين الجانبين اإسراييسي والفسسنيني".

 11/1/2018 ،القدس العربي، لندن



 
 
 
 

 

 9 ص             4521 العدد:             1/11/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 مخطط االحتالل إقامة جسر جنوبي األقصى الفلسطينية تدينحكومة ال .01
يوسننننف المحمننننود هن مخنننننن ا حننننت ل  الفسسنننننينية حكومننننةالقننننال المتحنننندا الرسننننمي باسننننم  :رام و

المبننار  يننندرج فنني هنننار مسنناعي ا حننت ل تهوينند  األقصننداإسننراييسي هقامننة جسننر جنننوبي المسننجد 
النبيعينة  ونمنس هويتهنا  اإسن ميةمدينة القدس العربية المحتسنة  ومحناو ت ت يينر معالمهنا العربينة 

تصناعد ا عتنداءات "  منن 10/1/2018 صحفي األربعناء في بيان  وح ر المتحدا الرسمي الحقيقية.
بعنند المواقننف األمريكيننة الجننايرة والمنحننازة  عاصننمتنا المحتسننة بشننكل أوسننع  خصوصننا   ا حت ليننة  نند  

 ."ل حت ل وف ايعإ  د عاصمتنا المحتسة
 10/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للمناهج الفلسطينية بالتحريض أمريكيةاتهامات  وزارة التعليم ترفض :رام هللا .00

هنننة لهنننا ب عنننداد منننناهج  :رام و رف نننت وزارة التربينننة والتعسنننيم الفسسننننينية ا تهامنننات األمريكينننة الموج 
 ودعوات لسعنف". دراسية تت م ن "تحري ا  

عنن نيتنإ  ا  عسد تصريحات مراقل الدولة األمريكي  لويس دودارون  والن   أعسنن من خر  وجاء  ل  ردا  
 فحص همكانية وجود تحريو في المناهج الفسسنينية.

وقننال ريننيس "مركننز المننناهج" التننابع لسننوزارة   ننروت زينند  "نننرفو و ننع معننايير مننن الجانننل األمريكنني 
وأ نناف زينند فنني حدي ننإ  تهنندف ل نتقنناص مننن قيمننة المنهنناج الفسسنننيني بموجننل الر يننة اإسننراييسية".

  "وزارة التربية والتعسنيم   تبند  اسنتعداداها  نن ع أ  جهنة عسند 10/1/2018 لن"قدس برس" األربعاء
المننناهج الفسسننننينية ومقارنتهنننا مننع المنننناهج اإسنننراييسية  التنني ي هنننر بهنننا التحننريو ودعنننوات العننننف 

وأشنننار هلننند أن "المنهننناج الفسسننننيني وا نننح فننني نقسنننإ لسرواينننة وال وابنننت الفسسننننينية"   بشنننكل وا نننح".
مرحسنة تحنرر وننني؛ فالشنعل الفسسننيني م ننهد ويعناني منن انتهاكنات هسنراييسية م يفا "نحنن فني 

 من  عشرات السنين وينالل بحقوقإ الشرعية".
ز ال قافة الوننية  ويعكس اعتزاز الشعل بتاريخإ وترا إ وقيمإ.  واعتبر أن المنهاج الفسسنيني يعز 

 10/1/2018 ،قدس برسوكالة 
 

 طة بمغادرة مقر الوزارة بغزةوزير الزراعة يأمر موظفي السل .02
أوعننز وزيننر الزراعننة ب ننزة  سننفيان سننسنان  هلنند مو فيننإ  النن ين يتقا ننون رواتننبهم مننن رام و   :غننزة

 وأشنننارت مصنننادر منسعنننة فننني حننندي ها لنننن"المركز الفسسننننيني لإعننن م"  األربعننناء بم نننادرة مقنننر النننوزارة.
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عامنا   عنودة جنزء  11ة العنامسين فيهنا منن    أن  نسل الوزير جاء بعد رفو مو في الوزار 10/1/2018
 من المو فين المستنكفين دون أ  توافل بين أركان الوزارة  كما جرى مع غيرهم.

منننن ناحيتنننإ؛ عب نننر مننندير عنننام التربنننة والنننر  بنننالوزارة ننننزار الوحيننند  فننني حدي نننإ لنننن"المركز الفسسننننيني 
 ة صبا  اليوم مزعج حقا  بل ومحزن".لإع م" عسد أسفإ لما حصل وقال: "ما حدا في وزارة الزراع

وأبرل برسالة لسوزير سسنان قال فيها: "قبل أن تتعقد األمور أك ر وأك نر  لمنا ا يندفع المنزارع والشنعل 
 في غزة  من الخ فات السياسية".

 40بنندورهم؛ عب ننر مو فننو وزارة الزراعننة  عننن امتعا ننهم وسننخنهم الشننديد جننراء قننرار الننوزارة ب عننادة 
 ن المستنكفين هلد أماكن عمسهم دون أ  توافل مسبل.مو فا  م

 10/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفلسطينية في خطر ويجب تصحيح مسارها المصالحة :أبو مرزوق .11
موسند أبنو منرزول ع نو المكتنل  د.فني حنوار خناص وحصنر  منع "القندس" قنال  خناص: –القاهرة 

قننات الدوليننة فيهننا؛ أن مننا صنندر عنننإ مننن تصننريحات السياسنني لحركننة "حمنناس" ومسننيول مكتننل الع 
خنن ل األسننبوع الما نني  حننول المصننالحة الفسسنننينية واعتبننار الننبعو لهننا بأنهننا تصننريحات تشننا مية 
ودليننل جدينند عسنند تع ننر المصننالحة؛ بعنند األمننل النن      ألبننناء الشننعل الفسسنننيني خنن ل األشننهر 

وتفنا ل بقندر منا كنان تشنخيص لواقنع الحنال  ودل  القسيسة الما ية  بأن األمنر: "لنيس مو نوع تشنا م
عادة تصحيح مسارها كمصالحة متكافية   ستدرا لناقوس الخنر في محاولة  المصالحة الفسسنينية وا 

ومتوازننننة  وهننني دعنننوة لحركنننة "فنننتح" ألن تتجننناوز حالنننة التشنننك  والريبنننة وأن تنتقنننل هلننند خاننننة الفعنننل 
المسفات العالقة" وأ اف ابو مرزول: "نحنن فني حركنة  وتنبيل ما نصت عسيإ ا تفاقيات حول جميع

"حمنناس" ن كنند مجننندد ا عسنند اسننتعدادنا لتننن ليل أ  عقبننة تواجنننإ المصننالحة عسنند قاعننندة حفنن  الحقنننول 
 الوننية".

متعسقننننننة باإجننننننازات واألعينننننناد  2017مننننننن قننننننرارات الحكومننننننة فنننننني  %75 هنوتننننننابع: "يكفنننننني القننننننول 
ن كانت هنا  ق ايا كبر  ى تهم الموانن؛ ومنع  لن  سنه سنا هجنراءات اسنت م النوزرات  وا حتفا ت  وا 

مو نف  ه نافة هلند تسنسيم  1600ووافقنا عسد هعادة ما يسزم من المو فين المستنكفين  وبسغ عددهم 
 معابر قناع غزة كام  بالرغم من كونها تمت بنريقة مخالفة لما تم  التفاهم عسيإ".

القياد  ألبو مرزول: "أننا  أجالاستمرار ه ا الو ع  هزاء وحول ماهية الخيارات أمامهم في "حماس"
فننني حركنننة "حمننناس" لسننننا اآلن أحننند نرفننني ا نقسنننام السياسننني وسنسنننتمر فننني دعنننم الوحننندة الوننينننة 
الفسسننننينية  وتهيينننة األجنننواء لهنننا بكنننل الوسنننايل. ونحنننن فننني الحركنننة سنننندرس الخينننارات المتاحنننة منننع 
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لفسسنيني. وقرارنا أن   عنودة لسمرحسنة السنابقة وبالشنكل الن   الفصايل الفسسنينية بما يخدم الشعل ا
كان؛ وسندرس كل ا حتما ت الممكنة واإجراءات المناسبة لهن   ا حتمنا ت  ولندينا خينارات عديندة 

 لكي   يبقد أهسنا في غزة عسد ما هم عسيإ من تأزم  وصبرنا عسد الو ع الحالي لإ حدود.
مننن الشننهر  15و 14ماعننات المجسننس المركننز  المتوقننع عقنندها فنني وحننول مشنناركة "حمنناس" فنني اجت

الجننار  وعننن كيفيننة هنن   المشنناركة. كشننف أبننو مننرزول بننأن: " الحركننة حتنند هنن   السح ننة لننم تبسننور 
 موقفها النهايي من المشاركة في المجسس المركز  بعد ".

التحريننر بعنند وعننن سنن   "حمنناس" ومننا جننرى مننن حننديا حننول اسننتعدادهم لو ننعإ تحننت همننرة من مننة 
حماس: "س   المقاومة هو في خدمة شعبنا وق يتإ حتد استعادة  ان مامهم اليها. قال القياد  في

حقوقننإ  وا  ا مننا أ ننحت المن مننة تم ننل الكننل الفسسنننيني وغننال تفننرد أ  فريننل أو حننزل فنني مسننتقبل 
ي نا وبعيند ا عنن الق ية فسن يكون هنا  مشكسة في قرار  الحنرل والسنسم وتمو نع سن   المقاومنة ونن

 اتفاقيات أوسسو".
 10/1/2018القدس، القدس، 

 
 البطش: المصالحة في أزمة و"التمكين" شماعة الحكومة لتبرير تقصيرها .11

  مسننن ول الع قنننات الوننينننة فننني حركنننة الجهننناد اإسننن مي خالننند النننبن : نننناق  لمنننيس الهمنننص-غنننزة
" خن ل است نافتإ فني البرننامج الندور  نناقم "الرسنالةمنع العديد منن المسفنات المهمنة وق نايا السناعة 

دل الننبن   ننناقوس الخنننر عسنند صننعيد تع ننر المصننالحة الننراهن  مقننرا  أن . و تحننت مجهننر "الرسننالة"
كمنندخل حقيقنني لسمصننالحة"  متهمننا حكومننة  اإداريننة"حركننة حمنناس التزمننت بمننا عسيهننا وحسننت السجنننة 

القيام بواجباتهنا تجنا  قنناع غنزة  مشنددا  الوفال الونني باتخا  التمكين كشماعة" لتبرير تقاعسها عن
 في سيال آخر عسد أن مدينة القدس المحتسة "  تقبل القسمة عسد شعبين و  بين دولتين".

وأو ننح أن المصننالحة فنني أزمننة كبيننرة  وأن المخننرج مننن كننل األزمننات التنني تعصننف بهننا هننو ا لتننزام 
عسننند هزالنننة العقبنننات التننني  واإسننن ميةة   متعهننندا  بالعمنننل كمنسنننل لجننننة القنننوى الوننيننن2011باتفنننال 

 تعترو نريل الحكومة لممارسة مهامها في قناع غزة.
وفي سيال آخر  أفاد أن حركة الجهاد لم تحسم بعد قرار المشاركة في جسسة المركنز  المزمنع عقندها 

 منتصف الشهر الجار    فتا أنهم تسقوا دعوة و"الق ية قيد البحا".
 تقننوم بنندورها وتتخنن  مننن "التمكننين" شننماعة تعسننل عسيهننا تقصننيرها  وقننال: وشنندد عسنند أن الحكومننة  

لتستسم الحكومة مهامها ونحنن كسجننة فصنايل نتعهند ب زالنة العقبنات التني قند تواجههنا وقند تسقيننا تأكيندا 
عقبننة فنني نريننل تخفيننف معاننناة الننناس ب ننزة  لنن ل  شننكسنا لجنننة لمتابعننة تنفينن   أ مننن حمنناس بتنن ليل 
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من فتح أو حمناس  و   أ فصيل وهي   ت م  12سيل مع الراعي المصر   وهي ت م ا تفال بتن
 تحتاج لعمسها ه ن من أحد!".

وبين  أن م ادرة الوفد المصر  لقناع غزة جاء في سيال العتل عسد الحكومة التني رف نت اسنتقبالإ 
 ان.في الوزارات  ه افة لسبعد السياسي بعد قرار أمريكا ب م القدس لدولة الكي

وعن أو اع ال فة ال ربية وتقيمإ ل نتفا ة  قال البن : "هن حركتإ تندين وتجنرم التنسنيل األمنني 
وتعتبننر  خنجننرا فنني  هننر الشننعل"  مو ننحا أن اتفننال القنناهرة ينننص عسنند أن التنسننيل األمننني جريمننة 

 يعاقل عسيها القانون.
 11/1/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 ما نسب إلي  شرٌف ال أدعيه: الضفةبمليات الحركة عن ع تهمسؤوليينفي  حماسبقيادي  .11

منناهر عبينند المعسومننات التنني أوردتهننا الصننحافة العبريننة   نفنند ع ننو المكتننل السياسنني لحركننة حمنناس
والتنني اتهمتنننإ فيهنننا بالمسننن ولية عنننن عمسينننات الحركنننة فنني ال نننفة ال ربينننة  خسفنننا  لناينننل رينننيس مكتبهنننا 

 السياسي صالح العارور .
"ه ا الخبر   يستحل التعقيل  ألنإ مسفل ومك ول  صريحات خاصة لن "قدس برس":وقال عبيد في ت

 من أولإ آلخر  ويهدف لسترويج اإع مي  وما نسل فيإ هلي  شرٌف   أدعيإ".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرينة نشنرت الينوم خبنرا   اتهمنت فينإ عبيند المقنيم فني العاصنمة 

س عمسيننات "حمنناس" فنني ال ننفة خسفننا  لسعننارور  ومننازن فقهننا النن   اغتالننإ القنريننة الدوحننة  بأنننإ مهننند
 ا حت ل في آ ار/ مارس العام الما ي.

وأشننار عبينند هلنند أن الصننحافة العبريننة اسننتندت هلنند مصنندر مجهننول فنني األجهننزة األمنيننة الفسسنننينية  
ناكفات اإع مية  مرجحا  و ل  بهدف الوقيعة بين الفسسنينيين  وا  ارة مزيد من أسبال الخ فات والم

 أن يكون الخبر موجها  هلد الشارع اإسراييسي أساسا .
وعننننن األهننننداف اإسننننراييسية مننننن التحننننريو عسنننند األسننننرى المحننننررين  لفننننت عبينننند هلنننند أن اإعنننن م 
الصننهيوني يوجننإ مننن  فتننرة اتهاماتننإ لرسننرى المحننررين  تحري ننا  لسشننارع الصننهيوني عسننيهم  ودعمننا  

 و في تأخيرها لمعالجة ه ا المسف".لحكومة نتنياه
واعتبر عبيد "عمسية نابسس" األخيرة حٌل نبيعي لسشعل الفسسننيني  م نيفا  "الع قنة منع ا حنت ل   

 تكون سوى بالمقاومة بكافة أشكالها".
 10/1/2018قدس برس، 
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 تقف وراء عملية نابلس بدعم من العالول فتحموقع ديبكا:  .11
موقنننع ديبكنننا العبنننر   قنننال هن جننني    أن رام و  منننن 10/1/2018ة، موقـــع دنيـــا الـــوطن، غـــز قنننال 

ا حننت ل اإسننراييسي وجهنناز الشننابا  اإسننراييسي عسنند عسننم بال ننبن بمننن يقننف خسننف هنن   عمسيننة قتننل 
المسننتونن فنني مدينننة نننابسس أمننس ال   نناء  ومننن يقننف وراء تسننسيح الخ يننا فنني ال ننفة ال ربيننة  وأنننإ 

 نوان.يوجد له ا الشخص اسم وع
وأو ح الموقع العبر   أن رييس األركان اإسراييسي  وقايد المننقة الوسند   يريدون العمل  د   
ومريح لهم أن تعسن وسايل اإع م اإسراييسية والفسسنينية  أن حركة حماس تقف وراء العمسية  وفني 

 ييس محمود عباس.الحقيقة من يقف وراء العمسية هو تن يم فتح في مدينة نابسس المعارو لسر 
وأ اف الموقع العبر   أن الشخص ال   يقف وراء ه ا التن يم ويدعمإ هو محمنود العنالول  والن   
انتخل في شبان/ فبراير الما ي ليكون نايبنا  لنرييس حركنة فنتح  وع نو فني السجننة المركزينة لحركنة 

ر مننننن  عنننندة شننننهور   وحسننننل المعسومننننات ا سننننتخبارية العننننالول بنننندأ التح نننني2009فننننتح مننننن  العننننام 
  نتفا ة فسسنينية  ال ة مسسحة  وفل تعبير .

ويزعم الموقع  أنإ في منتصف كانون األول/ ديسمبر أرسل تحن ير لمحمنود العنالول منن اإسنراييسيين 
جنناء فيننإ هن هننو لننم يتراجننع عمننا يقننوم بننإ  اإسننراييسيون سننيعمسون  نند  و نند الخ يننا المسننسحة التنني 

اإسراييسية أي ا   العالول يريد استخدام ه   الخ يا من أجل  ا دعاءات يعمل عسد تن يمها  وحسل
 القفز لمنصل رييس السسنة الفسسنينية.

وأشار هلد أنإ من المحتمل أن تكون الخسينة التني قتسنت الحاخنام أزاريينل هني اإشنارة األولند عسند أن 
ة التنفين   وأن اإنن ار اإسنراييسي الخن ال   يقود  محمود العالول  انتقنل منن مرحسنة التحنريو لمرحسن

 ال   وجإ هليإ في منتصف كانون األول/ ديسمبر لم يجِد.
"ديبكنا" العبنر  قنال هن تقنديرات الجني  أن موقنع   منن الناصنرة  10/1/2018قدس برس، وأ نافت 

يسي اإسراييسي تشير هلد أن الجهة المنف ة لعمسية هن ل النار التي أسفرت عنن مقتنل مسنتونن هسنراي
 قرل نابسس  السيسة الما ية  هي "خسية مسسحة من مة ومدربة جيد ا".

و كر الموقع  األربعاء  أن الجي  اإسراييسي قد تسق ند معسومنات تفيند بتجهينز خ ينا تن يمينة مسنسحة 
 في نابسس تنت ر األوامر فقن لتنفي  عمسيات  د أهداف استينانية قرل المدينة.

وكانت ه   هني المنرة األولند منن  سننوات  والتني اسنتخدم فيهنا  لإ بدقة  وأ اف "الهجوم تم التخنين
وأو نح أن "العمسينة نذفن ت بمنتهند الدقنة  المهاجمون بنادل آلية منت مة بند   منن األسنسحة المرتجسنة".

رصاصنننة اتنننم  22هلننند  20وبواسننننة مركبنننة متحركنننة وصنننول المنفننن ون عسننند المركبنننة  وأنسقنننوا بنننين 
 لسايل  ومن  م انسحبت مركبة المنف ين من الموقع".توجيهها بدقة هلد ا
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واعتبننر موقننع "ديبكننا" أن هنن   الم شننرات "خنيننرة"؛ حيننا أنننإ ه ا كانننت الخسيننة المذنفنن ة مدربننة تن يمي ننا 
( التني تعنود فيهنا 2005 - 2000وتقف وراء العمسية فه   ستكون المرة األولد من  انتفا ة األقصند )

وننننو  الموقنننع األمنننني العبنننر   هلننند أن تسننن  الم شنننرات "ست نننع  موقنننع.م نننل هننن   العمسينننات  بحسنننل ال
الجي  في مربع الخوف مجدد ا وست د  لتننور خنينر عسند الجاننل األمنني  والن   سني د  لتندهور 

 األو اع بال فة ال ربية".
 

 يسابق الزمن لمنع العملية الفلسطينية المقبلة اإلسرائيلي : الجيش"يديعوت" .11
سنننل السياسننني اإسنننراييسي  رون بنننن يشنننا   هن المجموعنننة الفسسننننينية التننني نفننن ت قنننال المح: الناصنننرة

 عمسية هن ل النار قرل نابسس  السيسة الما ية  قد خننت بعناية لما وصفإ بن "الكمين القاتل".
ونقسننت صننحيفة "يننديعوت أحرونننوت" العبريننة عسنند موقعهننا اإلكتروننني  األربعنناء  عننن بننن يشننا  قولننإ 

ت تشير هلد أن ه   العمسية نف ت بتخنين جهات خارجينة منن حركتني حمناس أو الجهناد "هن التقديرا
وأ ناف "القنوات اإسنراييسية تخنوو سنباقا منع النزمن  عتقنال أفنراد الخسينة ومننع الهجنوم  اإسن مي".

 التالي"  كما قال.
األخننرى التنني وبحسننل بننن يشننا   فقنند تننم اختيننار موقننع العمسيننة بسننبل قربننإ مننن مدينننة نننابسس والقننرى 

ت نننم غالبينننة سنننكانية موالينننة لحركتننني "حمننناس" و"الجهننناد اإسننن مي"  مرجحنننا مسننن ولية األخينننرة عنننن 
العمسية؛  ل  أنها كانت قد أعسنت سابقا أن لديها "حسنال مفتنو  منع هسنراييل" بعند تفجينر أحند أنفاقهنا 

 في قناع غزة  ما أسفر عن استشهاد عدد من مقاوميها.
ى أن موقف "كتايل القسام" الجنا  العسكر  لحركة "حماس"  ال   جاء في بيان وفي الوقت  اتإ  رأ

صدر بعد وقنت قصنير منن تنفين  العمسينة  يحمنل فني نياتنإ هقنرارا بمسن وليتها عنن العمسينة؛ حينا "تنم 
 اختيار كسمات البيان بعناية"  وفل رأيإ.

عمسيات  د أهداف هسراييسية؛ برغم و كر المحسل اإسراييسي  أن حماس تحاول من  فترة نويسة تنفي  
ما قام بإ جهاز المخابرات العام "شابا " وأجهزة أمن السنسنة الفسسننينية منن محناو ت لتحننيم البنينة 

 التحتية التش يسية لحماس بشكل كبير في ال فة ال ربية  كما قال.
سننرى النن ين أنسننل وادعنند بننأن "حمنناس تعننود وتمننول الخ يننا المحسيننة بنريقننة   مركزيننة مننن قبننل األ

(  ويعمسون من قناع 2011سراحهم في صفقة شالين )وفاء األحرار المبرمة في تشرين  اني/ نوفمبر 
 غزة ومن الخارج".

 10/1/2018قدس برس، 
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 وعملية نابلس األخيرة  2015 سنةالتي نفذت "الشاباك": تشابه بين عملية "إيتمار"  .11
ال   نناء  جنننول مدينننة نننابسس شننمال ال ننفة ال ربيننة   أعنننت العمسيننة المسننسحة التنني نفنن ت ليننل غننزة:

هشارات جديدة عسد انتقال موجة ال  ل الفسسنيني الراف ة لقرارات الرييس األمريكي بشأن القندس  
  وهنننو منننا  هنننر جسينننا فننني "الحجنننر هلننند الرصاصنننة"ومنننا تستهنننا منننن قنننرارات لسكنيسنننت اإسنننراييسي  منننن 

هجمنننات "تننني سنننارعت هلننند مباركنننة الهجنننوم  واإنننن ار منننن تصنننريحات فصنننايل المقاومنننة الفسسننننينية ال
وجنناءت العمسيننة رغننم الهجمننة الكبيننرة التنني تنفنن ها قننوات ا حننت ل فنني منننانل ال ننفة ال ربيننة   ."مقبسنة

وتتم ننل فنني توسننيع دايننرة حمنن ت ا عتقننال والمداهمننة  وعقننل كشننف أجهننزة األمننن اإسننراييسية خنن ل 
 ات مسسحة.األيام الما ية عن مخننات لشن هجم

الن   يتنولد مهمنة التحقينل فني الهجنوم  ينرى  "الشنابا "وتقول تقارير هسنراييسية هن جهناز األمنن العنام 
 وقتل فيها مستوننان. 2015شرل نابسس التي نف ت عام  "هيتمار"أنها تشبإ عمسية 

 11/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 تبارك عملية نابلس فلسطينيةفصائل  .11
شادة من قبل الفصايل  "انتفا ة العاصمة"المسسح األول في  قوبل الهجوم غزة: بترحيل وا 

العمسية المسسحة التي نف ت ليل ال   اء  جنول مدينة وباركت الفصايل الفسسنينية الفسسنينية. 
 وأدت هلد مقتل مستونن يهود .نابسس 

اقنت ع المقاومنة واجت ا هنا أكد الجنا  المسسح لسجهاد سرايا القدس  أن العمسية ت كد أن كل محاو ت و 
ن "  وقالت هنها ت كد "الموجعة". ووصفت السرايا العمسية بن "لم ولن تفسح" ديمومة المقاومة وحيويتهنا وا 

الشننعل الفسسننننيني لننن يتخسننند عننن هننن ا النننهج المقننندس  نند هرهنننال ا حننت ل ومسنننتوننيإ  سنننترداد 
 ."حقوقإ المسسوبة

النرد الحقيقنني والنريننل ال ننور  "وقالنت هنهننا تشننكل  ن بالعمسيننة.وأشنادت الجبهننة الشننعبية لتحرينر فسسننني
 ."لكنس ا ستينان  ومواجهة جرايم ومخننات ا حت ل بحل شعبنا ومقدساتإ

رسننالة تحنند "وأكنندت كتايننل المقاومننة الوننيننة الجنننا  العسننكر  لسجبهننة الديمقرانيننة  أن العمسيننة تعنند 
كافنننة الخينننارات مفتوحنننة أمنننام شنننعبنا "ل  وقالنننت هن لكسنننر المن ومنننة األمنينننة لقنننوات ا حنننت  "وا نننحة

 ."ومقاومتإ لسرد عسد جرايم ا حت ل اإسراييسي ال   يستبيح األرو الفسسنينية والعاصمة القدس
 11/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 بدران: عملية نابلس رد طبيعي على جرائم االحتالل بحق شعبنا .02
حسنام بندران أن العمسينة البنولينة التني نفن ها أحند أبننال   اسأكد ع و المكتل السياسي لحركنة حمن

المقاومة جنول نابسس وأدت هلند قتلنل مسنتونن صنهيوني  تنأتي فني سنيال النرد النبيعني عسند جنرايم 
 ا حت ل بحل شعبنا ومقدساتنا  وحقنا التاريخي في القدس عاصمة أبدية لفسسنين.

أن شعبنا متمس  بأر إ مهما ع م بن  ا حت ل  كما  وقال بدران هن ه   العمسية البنولية  ت كد
بن ع ن القندس عاصنمة لدولنة  ترامنلاعتبرها صنفعة فني وجنإ ا حنت ل والمتخنا لين  وردا عسند قنرار 

 ا حت ل ال اصل.
وأردف "رغنننم حالنننة القمنننع والت نننييل األمنننني وا عتقنننا ت التننني انتهجهنننا ا حنننت ل  ه  أن مقاوميننننا 

يوما بعند آخنر أ  خينار لهن ا ا حنت ل ه ا أراد األمنن ه  بالرحينل عنن أر ننا وقدسننا   األف ا  ي بتون
وا   فنن ن المقاومننة سننتبقد عصننية عسنند الكسننر  وست ننرل ا حننت ل فنني كننل وقننت وفنني أ  بقعننة مننن 

 أر نا".
 10/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس ترفض وصف ميالدينوف المقاومة الفلسطينية باإلرهاب .01

رف نننننها لوصنننننف المبعنننننوا األممنننني لسسننننن م فننننني الشنننننرل األوسنننننن )نيكنننننو     كنننندت حركنننننة حمننننناسأ
وقالننت الحركننة فنني تصننريح صننحفي يننوم األربعنناء  هن  مي دينننوف( المقاومننة الفسسنننينية "باإرهننال".

مي دينننوف يعننرف تمامننا وحسننل القننانون النندولي أن ا حننت ل النن   يقتننل األنفننال وينتهنن  المقدسننات 
  مجازر هو اإرهال  وأن المقاومة حل مشروع لسشعول التي تقع تحت ا حت ل.ويرتكل ال

 وشددت أن مقاومة شعبنا هي نتيجة لوجود ا حت ل ولسدفاع عن حقوقإ المسسوبة.
 10/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األحمد ينفي ما نشرته وسائل إعالم حول زيارته إلى بيروت .00

لمركزية لحركة "فتح" عزام األحمد  ما نشرتإ وسايل هعن م  ينوم األربعناء  نفد ع و السجنة ا: رام و
 بيروت ولقايإ حسن نصر و  جمسة وتفصي  . هلدحول زيارتإ 

وتمننند األحمنند  فنني تصننريح صننحفي  عسنند المواقننع الصننحفية ووسننايل اإعنن م  عنندم التسننرع بنشننر 
كاتبهنا  كمنا تمنند أ  تتنورن وسنايل هعن م  أخبار ومعسومات   صسة لها بالواقع وهي من نسنج خينال

 أخرى ب عادة نشر الخبر المفبر  المشار هليإ.
 10/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 على قتل المستوطن وبتسمين االستيطان ردا   باالنتقامتهدد  "إسرائيل" .01

مستونن في مننقة نابسس  وقالت هنها : هددت هسراييل با نتقام لمقتل "القدس العربي" –الناصرة 
سترد أي ا بالمزيد من ا ستينان وبخصم مخصصات األسرى والشهداء من مستحقات مالية 

 لسسسنة الفسسنينية. ودعا رييس حكومتها بنيامين نتنياهو الرييس عباس  ستنكار العمسية.
دم التعاز  ألسرة المستونن وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبإ هنإ يعبر عن حزنإ العميل ويق

. مهددا بأن األجهزة األمنية ستقوم بكل ما بوسعها من أجل "هرهابي"رازيييل شيبا  ال   قتل عسد يد 
 ."ودولة هسراييل ستحاسبإ "القاتل الب يو"اعتقال 

و حقا وخ ل استقبالإ وزير الخارجية اإيرلند  سيمون كوفيني ووزير الخارجية الهولند  هالبي 
يسسترا قال نتنياهو لهما هنإ يجل عسد الرييس عباس )أبو مازن( أن يدين عمسية القتل المروعة ز 

. وأ اف مستخدما م امين دعايية "التي ارتكبت أمس  وأن يكف عن دفع الرواتل لسقتسة وألسرهم
 في ه ا األمر تتجسد الج ور الحقيقية لسصراع وهي الرفو الفسسنيني ل عتراف بدولة "كعادتإ

 ."هسراييل مهما كانت حدودها المرفل بتشجيع قتل اإسراييسيين أينما كانوا
وتبعإ عدد من الوزراء بالتهديد با نتقام وبتسمين المستوننات  متناغمين مع دعوات قادة 
ا ستينان. وقالت وزيرة الق اء أييست شكيد هن هسراييل ست حل منف   العمسية وسترد بشرعنة 

ية غسعاد التي أقام فيها المستونن القتيل. وكتبت في ت ريدة عسد تويتر  ه افة هلد الب رة ا ستينان
من المهم المصادقة عسد البناء ا ستيناني في كل أنحاء ال فة "شرعنة الب رة ا ستينانية  فن

الفسسنينيين سوف يدركون أن قتل ". وحسل شكيد ف ن "ال ربية. هم يريدون ا قت ع  ونحن سنبني
 ."راييسيين سوف يمس بهم أي ااإس

غفعات غسعاد  لتكون مقبرة  ويكون "وكشف أمس أنإ تم هعداد قنعة أرو قرل الب رة ا ستينانية 
نفتالي بينيت هلد  "البيت اليهود "ب ل  أول مستونن يدفن فيها. وفي كسمتإ دعا وزير التعسيم رييس 

نجال المزيد من األو د  ردا عسد  عمسية هن ل النار. تعزيز ا ستينان وا 
غفعات غسعاد. كما "ونالل وزير األمن أفي دور ليبرمان بالمصادقة عسد بناء ألف وحدة سكنية في 

 "غير قانونية"أصدر ليبرمان تعسيمات بفحص همكانية شرعنة ه   الب رة ا ستينانية التي تعتبر 
 بموجل قوانين ا حت ل.

لد نرد عاي ت منف   العمسيات وتدمير "والجزرةالعصا "ودعا ليبرمان  هلد تفعيل سياسة    وا 
يهوديا "  يوسي دغان  هن المستونن قتل لكونإ "شومرون"منازلها. وقال رييس المجسس ا ستيناني 

  كما دعا الحكومة اإسراييسية هلد ا عتراف الكامل بالب رة ا ستينانية كمستوننة "في أرو هسراييل
 في هسراييل.
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  جماعة استينانية متنرفة وزير التعسيم خ ل تقديم التأبين "شبيبة الت ل"رع قانع عسد مستوى الشا
خ ل تشييع المستونن. وكان عشرات المستوننين قد أصروا  "انتقام"في الجنازة وأنسقوا هتافات 

 عسد دفنإ قرل الب رة ا ستينانية  وحددوا قنعة أرو لتحويسها هلد مقبرة.
  بموجل قوانين ا حت ل. وقد "غير قانونية"تعتبر  "غفعات غسعاد"ستينانية يشار هلد أن الب رة ا 
من قبل مستوننين في المننقة في أعقال مقتل أحد المستوننين   2000أقيمت في منسع عام 

 ويدعد غسعاد زار  وكل المباني فيها بدون تراخيص.
 10/1/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 ر ضا  على دم الفلسطينيين: "أريد رؤية قتلى وجرحى بغزة"وزير الزراعة اإلسرائيلي مح .01

خِف وزير الزراعة اإسراييسي  أور  أريييل  رغبتإ في ر ية قتسد وجرحد فسسنينيين  لم يذ : حيفا
وتعنشإ لدمايهم  م كدا  في حديا لإ اعة اإسراييسية "ريشيت بيت"  يوم األربعاء  أنإ "آن األوان 

 د في قصف الجي  اإسراييسي قناع غزة".ليكون هنا  قتسد وجرح
وب صة وحسرة  اهرتين في حدي إ  قال أريييل لمقدم البرنامج: "من  شهور نويسة  وخ ل كل 
عمسيات القصف ه      يوجد أ  قتسد فسسنينيين  و  حتد جرحد. أ  أسسحة خاصة ومميزة ه   

دخان  ولكن بدون أ  جريح؟". وأكد  التي نمتسكها حين نقصف ونحن نرى في الصور نارا  وأعمدة
 أريييل مجددا  أنإ "آن األوان ألن يكون هنا  جرحد وك ل  قتسد".

وجاءت أقوال أريييل في سيال برنامج هخبار   تناول العمسية التي نذف ت قرل نابسس  وأدت هلد مقتل 
 مستونن هسراييسي  ال   اء.

 10/1/2018، العربي الجديد، لندن
 

 : جبهة غزة األكثر سخونة2018يش اإلسرائيلي لعام تقديرات الج .01
توق ع متحدا عسكر  هسراييسي أن تكون جبهة "قناع غزة"  األك ر : القدس/عبد الر وف أرنا ون

   مقارنة مع الجبهات األخرى التي تشمل سوريا ولبنان وال فة ال ربية. 2018سخونة في العام 
اإسراييسي  النقال في حديا خاص لوكالة  وكشف أفيخا  ادرعي  المتحدا بسسان الجي 
ال   وصفإ بأنإ كان "هادو نسبيا" لتنفي   2017األنا ول هن الجي  اإسراييسي است ل العام 

عمسيات تدريل واسعة و مت   أسسحة لم يمتسكها في الما ي  ومنها المقاتسة الجوية العم قة هف 
كشف أدرعي النقال عن أن الجي  اإسراييسي    وغواصات ودبابات وناق ت جند مدرعة. كما35

سينهي خ ل العام الجار  بناء الجدار  ال   يشمل عايل "تحت أر ي"  حول قناع غزة. وقال:" 
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هو جدار مشابإ لسجدران المقامة عسد الحدود المصرية والسورية واألردنية ولكنإ فيما يتعسل بقناع 
أشار أدرعي هلد أن التصعيد محتمل عسد أ  جبهة غزة يشمل عايل تحت أر ي ". ومع  ل   فقد 

 من الجبهات. 
وقال:" في مننقة الشرل األوسن أ  حادا تكتيكي ص ير قد يفجر أزمة كبيرة  ونحن نعتقد أن أ  
تصعيد عسد أ  جبهة قد تشعسإ أحداا تكتيكية ص يرة  ول ل  يجل أن نكون مهييين دايما بأن أ  

 . "أوسعحدا قد ي د  هلد تصعيد 
 ولم يَر المتحدا العسكر  اإسراييسي في تن يم "داع " أ  تهديد عسد هسراييل. 

وأشار هلد أن من مة حزل و السبنانية ورغم حصولها عسد أسسحة متقدمة من هيران  ه  أنها 
منش سة بسوريا. وأ اف:"   مصسحة لحزل و ب شعال جبهة لبنان  وسوريا ليست في مصسحتها 

 ل  فيما أن التمو ع اإيراني في سوريا قد يست رل فترة من الوقت". خوو أ  حر 
ورأى أدرعي أن الفسسنينيين غير معنيين بتصعيد في ال فة ال ربية رغم التنورات السياسية. وقال:" 

 10اعتقد أنإ فيما يخص ال فة ال ربية  ف  أحد لديإ مصسحة بعودة األمور هلد ما كانت عسيإ قبل 
 هشارة هلد فترة ا نتفا ة ال انية.سنوات"  في 

وعن األسبال ال   تجعل الجي  يعتقد أن جبهة غزة هي التي ستكون األك ر سخونة قال:" المشكسة 
هي المشكسة اإنسانية وه ا يقسقنا  وهنا  مخاوف أمنية ومن جانبنا  2018مع قناع غزة في العام 

لة التي ننرحها هي أن حماس أمام مفترل نرل  نريد المساعدة فه   مصسحة هسراييسية ولكن المعاد
ف ما أن تحكم وتساعد السكان أو أن تكون من مة هرهابية تبني قوتها العسكرية ". وأ اف:" هنا  
أو اع هنسانية صعبة وهنا  حماس ومصالحة داخسية وبالتالي هنا  العديد من األمور التي يتوجل 

 ومنع التصعيد".  األو اعمعالجتها لتحسين 
 10/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تحولتا إلى كياٍن عسكريٍ  واحٍد  ولبنانليبرمان: سوري ة  .01

كشف محسل الش ون السياسي ة في القناة العاشرة بارا  رابيد  نق   عن  زهير أندراوس:-الناصرة
لوزار   مصادر سياسي ة وأمني ة وصفها بأن ها رفيعة المذستوى  كشف النقال عن أن  المجسس ا

األمني  المص  ر )الكابينيت( يذجر  في األيام األخيرة اجتماعات مك فة حول و ع الجبهة -السياسي  
الشمالية. وآخر ه   ا جتماعات كان يوم أمس  حيا تم  تناول أنشنة هيران وحزل و في سوري ة 

ار األسد ولبنان  وا ستعداد لسيوم التالي لسحرل األهسية في سوري ة عسد  وء سينر  ة الرييس د. بش 
 عسد غالبية منانل الدولة.
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وتابع المذحس ل اإسراييسي  قاي   هن إ من  خ ل متابعتي لعمل الكابينيت أنا استنيع أنل أقد ر بأن  ه   
المداو ت كانت مهمة جد ا جد ا  ونحن ممنوعون من نشر كل  المعسومات الموجودة في حوزتنا بفعل 

  لكن  استدر  قاي    هن إ من المه م الت كير بأقوال وزير األمن أفي دور ليبرمان في الرقابة العسكري ة
شهر تشرين األول )أكتوبر( من العام الما ي  أ ل قبل    ة أشهر  أ ناء لقايإ مع الجنود  هو قال  

ان تحولتا هلد كياٍن الك م التالي: من المه م اإص اء لكل  كسمٍة تتعس ل بالجبهة الشمالي ة  سوري ة ولبن
 عسكر ٍ  واحٍد  وينب ي عسد هسراييل ا ستعداد لمواجهة ه ا التحد    بحسل تعبير ليبرمان.

وأ اف رافيد  يقول ليبرمان: ه ا كنا تحد نا سابق ا عن جبهة لبنان   يوجد م ل ه   الجبهة  ما هو 
ي ة ولبنان سوية  حزل و ون ام موجود هو جبهة شمالية  وستكون جبهة واحدة عند أ   تنوٍر. سور 

نم ا عن الجي   األسد وكل عم ء ن ام األسد  حتد بخصوص لبنان   يتحدا فقن عن حزل و وا 
 السبناني  لرسف ه ا هو الواقع  نقل المذحس ل عن ليبرمان.

نم ا يذش ل بالقول هن  الو ع في الجبهة الشمالي ة   يقسل وزير األمن اإسراييسي  فقن وختم المحسل   وا 
ا رييس الوزراء بنيامين  يذجرى في األيام األخيرة محاد ات هاتفية مع عدٍد من  نتنياهو  ال  جد ا أي  

زعماء الدول عسد رأسهم رييسة حكومة برينانيا تيريزا ما   حيا ح  ر نتنياهو في ه   المحاد ات 
ر ال   قد ينشأ في الجبهة الشمالية نتيجة  التمركز اإيراني  في ك  هاتين الدولتين من الو ع المتفج 

 بواسنة حزل و والمسيشيات الشيعية  عسد حد  تعبير .
 10/1/2018، لندن، رأي اليوم

 
 "مالية" االحتالل تقترح تقليص السفارات بالخارج.. و"الخارجية" تستهزئ .01

سيص عدد سفارات اقترحت وزارة المالية في حكومة ا حت ل تق: ترجمة فسسنين أون  ين -غزة
األخيرة في الخارج  و ل  بمباركة من رييس الحكومة بنيامين نتنياهو ال   وجإ ا قترا  هلد وزارة 
الخارجية؛ لتقسيص خدمات دولة ا حت ل في دول العالم ال الا ووقف النشانات المتعسقة بخدمة 

ل اء البع ات الصحفية.  األنسجة ا جتماعية وا 
مم سيات في  103مم سية هسراييسية من أصل  22ة با قترا  الداعي هلد هغ ل وبادرت وزارة المالي

ركنا  686ركنا من أصل  140العالم  وتقسيل عدد أركان وزارة خارجية ا حت ل بحيا سيتم هغ ل 
 تابعا لسخارجية قايما ل اية اآلن  وفقا لما نشرتإ صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

المالية أن يتم تنفي  هغ ل السفارات تدريجيا بسبل عدم انعكاس سياسة )هسراييل( كما اقترحت وزارة 
 الخارجية عسد أداء تس  الدول معها.
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بحيا  2020ونالبت وزارة المالية ب غ ل السفارات المزمع تنفي  ا قترا  عسيها تدريجيا ل اية عام 
  ونقل 2020  وسبع سفارات عام 2019ست سل  ماني سفارات العام الجار   و ماني سفارات عام 

 نشانات تس  السفارات هلد مم سيات محسية.
كما أو حت المالية أن الهدف األساسي وراء هغ ل سفارات ا حت ل هو تنفي  النشانات الخارجية 

مسيون شيكل  216اإسراييسية في دول أك ر أهمية من دول العالم ال الا حيا سيوفر ه ا ا قترا  
 مسيار شيكل. 1,48ي دول العالم ال الا من أصل مست مر ف

وقالت مصادر في وزارة خارجية ا حت ل هن ا قترا  ال   تحاول وزارة المالية فر إ بدعم من 
نتنياهو يم ل  ربة قوية ألداء الخارجية في الساحة الدولية وعسد من يحاول تنفي  مقتر  هغ ل 

 دمة ألنإ سي ر بالكيان بشكل كبير.السفارات أن يدفع  من ه ا لرجيال القا
وأكد مس ولون في خارجية ا حت ل أن هغ ل سفاراتإ سيود  بحياة اإسراييسيين في حال تواجدهم 
في تس  الدول المزمع هغ ل السفارات فيها  وقالوا هن ا قترا  سي د  ب  ش  هلد  رل الع قات 

 مع )هسراييل(.
 10/1/2018، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"مب يعزز قوة ايس الموساد: أوباما عزز قوة إيران في المنطقة وتر رئ .01

)جهاز المخابرات اإسراييسية الخارجية(  يوسي كوهين  بسياسة  "الموساد"تل أبيل: أشاد رييس 
عسد عكس سياسة الرييس السابل بارا  "  تجا  هسراييل. وقال هنإ تراملي  دونالد مريكالرييس األ
يدير  تراملتي أدت هلد تعزيز قوة هيران عسد حسال مصالح حسفاء الو يات المتحدة  ف ن أوباما  ال

 ."سياسة معاكسة ت د  هلد تقوية هسراييل
وقال كوهين  خ ل ا جتماع السنو  لقسم األجور وع قات العمل في وزارة المالية في القدس 

يران  مشيدا يجر  فحصا معمقا في ا تفال ال تراملال ربية  أمس  هن  نوو  بين القوى الع مد وا 
. وأ اف: "القيادة من الخسف"بإ  بالمقارنة مع الرييس السابل بارا  أوباما  ال   اتبع سياسة 

الحرل لم تنتإ وروسيا عادت هلد الساحة بعد سنوات ك يرة. وبالنسبة إسراييل ه ا تحد. في العام "
ت المتحدة  يمكن أن يأخ  المصسحة اإسراييسية في الما ي  شهدنا ت ييرا جيدا من جانل الو يا

ا عتبار بشكل أكبر  بل ربما يسمح بت يير ا تجا  لصالحنا. لقد بدأنا نرى ت ييرات ج رية في فهم 
 ."يين لستهديدات ا ستراتيجية اإيرانيةمريكاأل

 11/1/2018، لندن، الشرق األوسط
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 وزارة الصحة الكنيست يصادق على قانون يعيد ليتسمان إلى .01
صادل الكنيست  اليوم األربعاء  بالقراءتين ال انية وال ال ة عسد القانون ال   يسمح : هاشم حمدان

لع و الكنيست يعكوف ليتسمان بالعودة هلد هش ال منصل نايل وزير الصحة  ويخول غالبية 
  وا.ع 38ع و كنيست مقابل معار ة  62صودل عسد القانون ب البية  ص حيات الوزير.

ع و كنيست عسد األقل  و ل  ألن الحديا عن  61وكان ا يت ف الحكومي قد ا نر لتجنيد 
ت يير بند محصن بقانون أساس. ومع المصادقة عسيإ في الكنيست  يصبح سار  المفعول بشكل 

 فور .
ءتين وكانت قد صادقت لجنة الدستور التابعة لسكنيست  صبا  اليوم  عسد نص القانون تمهيدا لسقرا

ال انية وال ال ة  وال   يسمح لرييس الحكومة بتخويل ص حياتإ كوزير في الوزارات التي يتقسدها هلد 
 نايل الوزير.

وبحسل القانون  ف ن نايل الوزير يح د بص حيات كامسة  باست ناء ص حية هصدار تعسيمات 
يستنيع نايل الوزير المشاركة وأوامر  ويبقي في الوقت نفسإ عسد الو ع القايم  وال   بموجبإ   

 في تصويت الحكومة أو هش ال ع وية السجنة الوزارية.
 10/1/2018، 48عرب 

 
 ةبسبب تبرعات غير مشروعألف دوالر  102بـ  الليكود حزب تغريم .12

  ألف دو ر( 102)نحو  ألف شيكل 350قرر مراقل الدولة ت ريم حزل "السيكود" بمبسغ : رامي حيدر
فعاليات "السيكوديادة"  وهو م تمر يجمع نشناء السيكود في هي ت  تدخل  من ننال  بعد اعتبار  أن

 التبرعات غير المشروعة  رغم مزاعم السيكود أن السيكوديادة "حدا خاص".
ويجتمع نشناء السيكود في مدينة هي ت مرة كل عام في شهر كانون ال اني/ يناير  وسيننسل ه ا 

القريبة  ويشار  فيإ وزراء وأع اء كنيست عن السيكود  واعتبر مراقل العام خ ل نهاية األسبوع 
الدولة أن تمويسإ غير مشروع ول ل  فرو عسيهم ال رامة  ك ل  قرر فسرو غرامة عسد أحزال 

 أخرى لكن بمبالغ أقل.
 10/1/2018، 48عرب 

 
 إيرانية في سورية -"حرب خفية" إسرائيلية ": يديعوت أحرونوت" .11

صاعدت ال ارات والقصف الصاروخي اإسراييسي في عمل األرا ي السورية م خرا. ت: ب ل  اهر
وبحسل تقارير مراكز أبحاا ووسايل هع م في هسراييل  ف ن ه   الهجمات تستهدف أسسحة هيرانية 
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قبل نقل قسم منها هلد حزل و في لبنان وبقاء القسم اآلخر في سورية  وأن ه   صواريخ متنورة 
ن شأنها "كسر التوازن والتفول العسكر " اإسراييسي. وبحسل ه   التقارير أي ا  ف ن ودقيقة وم

هيران تسعد هلد نشر من ومة صاروخية كه    تمتد من الساحل السبناني عسد البحر المتوسن هلد 
 جنول سورية  بحيا أن بمقدورها  رل أ  مكان في هسراييل.

حرونوت"  أليكس فيشمان  اليوم األربعاء  أنإ في ورأى المحسل العسكر  في صحيفة "يديعوت أ
أعقال ه   الهجمات اإسراييسية  انقشع ال بال عن "الحرل الخفية"  التي تخو ها هسراييل مقابل 
هيران في األرا ي السورية. وكتل أن "عسينا ا عتياد لفكرة أن هسراييل تخوو عسد ما يبدو مواجهة 

 د من ومة عسكرية هيرانية آخ ة با ستقرار في سورية. وعسد  عسكرية  من بنة في ه   األ ناء 
األرجح أن الكابينيت )الحكومة األمنية اإسراييسية(  التي بح ت م خرا في السياسة اإسراييسية في 

يران  –الجبهة الشمالية   توصست هلد ه ا ا ستنتاج بال بن". –مقابل سورية ولبنان وا 
 10/1/2018، 48عرب 

 
 ائيلي يغير هويته الختراق اإلخوان المسلمينصحفي إسر  .10

ب ت القناة العاشرة في التسفزيون اإسراييسي مقنعا ترويجيا لحسقات عن جماعة اإخوان المسسمين  
أنتجها صحفي هسراييسي تقمص هوية مزيفة عسد أنإ شيخ من الجماعة حتد ينجح في اخترال 

 أنشنتها في ال رل.
ناة أن الصحفي اإسراييسي تسفيكا يحزكيسي تنقل في مساجد في الو يات وأ هر المقنع ال   ب تإ الق

المتحدة وتركيا وألمانيا وفرنسا بهدف اخترال ما وصفإ بن"عالم الجهاد الهادو"  و ل  من خ ل هويتإ 
 الجديدة التي عمل بها عسد جمع مساعدات لسجماعة وتجنيد شبان ل ن مام هليها.

بمعدات تصوير عالية الجودة وكاميرات م بتة عسد أزرار م بسإ ون ارتإ وتنقل يحزكيسي وهو مزود 
الشمسية. ووفقا لإع م اإسراييسي  فقد حصل الصحفي من مهربين في تركيا عسد جواز سفر 

 سور   كما حصل عسد جواز سفر فسسنيني.
اإسراييسي )شابا (  وتسقد يحزكيسي تدريبات من أجهزة استخبارات عديدة من بينها جهاز األمن العام

يشار هلد أن الصحفي تسفيكا  وجهاز الموساد حتد يتمكن من ت يير شكسإ وتقمص هوية جديدة.
 يحزكيسي هو مستونن يقيم في مستوننات جو  عتصيون في ال فة ال ربية.

 10/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة
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 " االعتراضية3للمرة الثانية: فشل تجربة منظومة "حيتس  .11
تبين من بيان لوزارة األمن اإسراييسية  نشر اليوم األربعاء  أن التجربة الصاروخية : مدانهاشم ح

 " ا عترا ية قد فشست.3عسد من ومة "حيتس 
" ا عترا ية  التي كان يفترو أن 3وبحسل وزارة األمن ف ن تجربة أخرى عسد من ومة "حيتس 

المعنيات في من ومة التجربة األر ية   تجر  اليوم قد تأجست  و ل  في أعقال مشكسة في نقل
 ".No Testوبالتالي ف ن الصاروخ ا عترا ي لم يننسل  مما حدا بمهندسي التجربة هلد اإع ن "
"  التي يجر  2وقالت وزارة األمن هن ما حصل ليس لإ أ  تأ ير عسد المن ومة العم نية "حيتس 

" 3س   الجو اإسراييسي  وعسد الصاروخ "حيتس تفعيسها من  سنوات من قبل الدفاعات الجوية في 
 .2017ال   سسم لس   الجو عام 

ونقل موقع "وال " اإلكتروني عن نايل مدير عام الصناعات الجوية  بوعز ليفي  قولإ "لم نخانر  
ول ل  لم ننسل الصاروخ ا عترا ي. ولو لم يكن هنا  مشكسة في من ومة ا تصال لكنا أنسقنا 

"  م يفا أن الحديا عن برنامج عم ني معقد يأخ  كل شيء بالحسبان  وبعد عمسية الصاروخ
 الفحص ستجرى التجربة مجددا.

 10/1/2018، 48عرب 
 

 مباتر  إعالنمنذ  ينالفلسطيني ضدصع دت سياسات الفصل العنصري  "إسرائيل"األورومتوسطي:  .11
 حت ل اإسراييسي صع دت من قال المرصد األورومتوسني لحقول اإنسان هن سسنات ا :جنيف

ممارسات الفصل العنصر  "األبارتايد" في األرا ي الفسسنينية بشكل  فت بعد قرار الرييس 
األمريكي دونالد ترامل باعتبار القدس عاصمة  إسراييل  و ل  عبر توسيع النشان ا ستيناني 

ينيين  من أوامر عسكرية ومخننات  م ال فة ال ربية وارتفاع وتيرة ا عتقا ت  د الفسسن
 تمييزية يخ ع لها الفسسنينيون دون اإسراييسيين ال ين يعيشون في نفس البقعة الج رافية.

ا لإ-وبين المرصد الحقوقي  في بيان صحفي صدر عنإ اليوم األربعاء  -يتخ  من جنيف مقر ا رييس 
تينانية وم اعفة عددها في أن تصريحات المس ولين اإسراييسيين المتعسقة بتوسيع المباني ا س

القدس الشرقية وأرا ي ال فة ال ربية  ازدادت بشكل  فت من  هع ن الرييس األمريكي "دونالد 
 ترامل" اعترافإ بمدينة القدس المحتسة عاصمة إسراييل.

وقال األورومتوسني هن وزير البناء واإسكان اإسراييسي "يوف غا نت" أعسن بعد يومين فقن من 
آ ف وحدة استينانية جديدة في القدس  6الرييس األمريكي  عن نية الحكومة اإسراييسية هقامة  قرار
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ألف وحدة استينانية  في خنوة عدها المرصد تنورا  كبيرا   63الشرقية  ليرتفع عدد الوحدات هلد 
 المستوننات والتي تعد األ خم من  عقدين. في بناءوخنيرا  

عسد أن التوسع الجديد لسمستوننات سيعني المزيد من سياسات الفصل  وأكد المرصد األورومتوسني
مستونن هسراييسي في قسل  2000بين األحياء الفسسنينية في مدينة القدس في  ل تواجد أك ر من 

تس  األحياء  والمحميين عسكريا  من القوات اإسراييسية  وهو ما جعل الفسسنينيين المتواجدين فيها 
 وا عتداءات. أك ر عر ة لسخنر

وجدد األورومتوسني تأكيد  عسد ما أورد  التقرير ال   كانت أصدرتإ لجنة األمم المتحدة 
ا قتصادية وا جتماعية ل رل آسيا "اإسكوا"  م جرى سحبإ في وقت  حل  وال   بي ن أن "هسراييل" 

مد فيما يبدو هلد تنبيل تفرو ن ام "أبارتايد" عسد الفسسنينيين  وقال هن السسنات اإسراييسية تع
ممارسات عنصرية من شأنها التأ ير عسد التواجد الديموغرافي لسفسسنينيين في القدس الشرقية  ومن 

 20,000 ل  رف ها هعناء تصاريح البناء لسفسسنينيين فيها  وهو ما من شأنإ تعريو أك ر من 
سراييسية  وتمارس سسنات ا حت ل بناء لخنر الهدم المستمر من قبل البسدية التي تتبع لسحكومة اإ

سياسة التهديد ب ل اء هويات سكان القدس الشرقية ه ا ما غادروا المدينة أل  سبل من األسبال  
فسسنيني لهوياتهم المقدسية وتصاريح اإقامة  595ألف و 14حيا أدت ه   السياسة هلد فقدان 

 الخاصة بهم عسد مدار األعوام الما ية.
إ  و ل األورومتوسني قيام السسنات اإسراييسية بموجة اعتقا ت واسعة بحل وفي السيال  ات

الفسسنينيين  صاحبت ا حتجاجات التي اندلعت في األرا ي الفسسنينية ه ر قرار الرييس األمريكي 
"ترامل" باعتبار القدس عاصمة إسراييل. وفي ه ا الصدد  قال األورومتوسني هن قوات ا حت ل 

 2017كانون األول )ديسمبر(  7مرة من   278ال فة ال ربية والقدس الشرقية أك ر من  اقتحمت مدن
وحتد اليوم  أ  من  اليوم التالي مباشرة لقرار الرييس ترامل  وأدت تس  ا قتحامات هلد احتجاز 

 القدس الشرقية  من 187ونف   وامرأة   119من ال فة ال ربية  بينهم  414فسسنينيا   منهم  601
 من النساء واألنفال. 45بينهم 

 10/1/2018، جنيف، األورومتوسطيالمرصد 
 

 مئات اإلسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب لمنع ترحيل الجئين أفارقة .11
في الوقت ال   تقف فيإ غالبية القيادات السياسية في هسراييل  من ا يت ف والمعار ة   تل أبيل:

  خرج " رورة نردهم بنعومة أو بالقوة"فارقة  وتتفل عسد في موقف عدايي موحد من ال جيين األ
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ميات من سكان تل أبيل في م اهرة م ادة  ينالبون فيها باإبقاء عسد ال جيين ومنحهم حل 
 اإقامة.

ه   الم اهرة جاءت لتنق  شرف "وقالت عيسي هبراهام  التي تقود الحركة المعار ة لسنرد: هن 
فيبدو أننا نسينا أننا كنا  ات يوم  جيين في أوروبا وعانينا األمر ين من هسراييل المسنخ بالعنصرية. 

. "العنصرية األوروبية  دنا. فنقوم بتأييد حكومة اليمين العنصر  عندنا ونساند جريمة نرد األفارقة
وقالت: هن حكومة هسراييل تنو  نرد األفارقة  ليس فقن بسبل عنصريتها  بل أي ا  بسبل و يها 

رجال األعمال اليهود واألجانل  ال ين يريدون شراء مننقة تل أبيل وهدم بيوتها وعماراتها  لكبار
وبناء مراكز تجارية وأبراج عم قة مكانها. وعسيإ  ف ن نرد ال جيين هو خنوة أولد سيعقبها نرد 

الحكومة و  . ودعت ه  ء اليهود الفقراء أ  يقفوا مع "اليهود الفقراء ال ين يقننون ه   المننقة
 يصدقوا وعودها؛ ألنهم ب ل  يكونون م ل من يحفر قبر  بيديإ.

وقد واجهت قوى اليمين ه   الم اهرة بم اهرة أخرى م ادة  دعت الحكومة هلد الم ي في 
 مسارها لنرد ال جيين األفارقة.

 11/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 يوما   18 منذ الطعام عن األحمر بإنقاذ أسير مضرب للصليبمطالبة فلسطينية  .36
نالبت من مات فسسنينية تعند بش ون األسرى السجنة الدولية لسصسيل األحمر بالتدخل : الخسيل

 يوما في السجون اإسراييسية. 18إنقا  حياة األسير رزل الرجول الم رل عن النعام من  
ر منالبين هياها بالتدخل واعتصم عشرات الفسسنينيين أمس أمام مقر السجنة الدولية لسصسيل األحم

 وال  ن إنقا  حياة الرجول  ورددوا هتافات الوفاء لرسرى  وأكدوا الم ي في فعاليات نصرتهم.
وقال مم ل السجنة في الخسيل جيرار دو لسجزيرة نت هن أحد مم سيإ زار األسير الرجول أمس األول 
وانسع عسد  روفإ  وأحان العايسة عسما بما نتج عن الزيارة  مرجحا أن توفد السجنة خ ل األيام 

 القادمة نبيبا لزيارتإ  دون أن يعني مزيدا من التفاصيل عن و عإ الصحي.
عاما "هعداما ألسير معتقل  60د  نجل األسير الم رل  ما يجر  لوالد  البالغ من العمر واعتبر أحم

 من دون محاكمة أو  يحة اتهام".
ي كر أن األسير الرجول قياد  بارز في حركة المقاومة اإس مية حماس اعتقستإ سسنات ا حت ل 

اإدار  فاختار اإ رال عن النعام قبل أك ر من شهر وساومتإ عسد القبول باإبعاد أو ا عتقال 
 حتد اإفراج عنإ  ومن  هع نإ اإ رال يرفو دخول األنباء ومقابسة مخابرات ا حت ل.

 11/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة



 
 
 
 

 

 27 ص             4521 العدد:             1/11/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 بحثا  عن منفذي عملية نابلسيحاصر نابلس  اإلسرائيلياالحتالل  .37
قتل عسد ه رها مستونن تناقست  من  ساعات مساء أمس  وعقل عمسية هن ل نار يوسف الشايل:

األخبار أنإ أول من سكن مستوننة "خفاد جسعاد" حيا حد ت عمسية هن ل النار  وهي المقامة 
 في قرية جيت  جنول نابسس. المواننينعسد أرا ي 

ن لم ينم غالبيتهم  عسد حصار شبإ  وفي عمسية مستمرة  استفال سكان مدينة نابسس ومحينها  وا 
 ابسس.كامل لمدينة ن

وأغسقت قوات ا حت ل اإسراييسي  يوم األربعاء  حاجز حوارة  جنول مدينة نابسس  في ك  
ا تجاهين  وأقامت عدة حواجز بين نابسس  وقسقيسية  األمر ال   أدى هلد عرقسة حركة المواننين 

لد المدينة.  من وا 
مدينة نابسس شمالي ال فة كما أغسل جي  ا حت ل اإسراييسي  فجر اليوم األربعاء  مداخل 
 ال ربية  بحواجز عسكرية  ومنع المواننين من الدخول أو الخروج منها.

"  أن هنا  حالة هغ ل تامة أو شبإ تامة أمام الخارجين اإلكترونيةوأفادت مصادر صحافية لن"األيام 
ادمين هليها  أو من مدينة نابسس حتد أمام سيارات اإسعاف  وا غ ل العديد من الحواجز أمام الق

ت ييل الخنال عسيهم  خاصة عند "حوارة"  و"عورتا"  و"مفرل يتسهار"  و"شافي شومرون"  و"حاجز 
 الننيل"  وغيرها.

وأفادت مصادر في ا رتبان العسكر  الفسسنيني أن "ا حت ل أشار هلد أن العمسية مستمرة حتد 
 . اعتقال منف   هن ل النار  مساء أمس"

 10/1/2018هللا،  األيام، رام
 

 اعتداء بحق الصيادين في غزة العام الماضي 215توثيق : مركز الميزان .38
انتهاكا  بحل الصيادين  215  2017حسن جبر: أكد مركز حقوقي أنإ و ل خ ل العام  -غزة 

 ارتكبتها قوات ا حت ل.
ل العام الما ي وأشار مركز الميزان لحقول اإنسان هلد أن قوات ا حت ل قتست صيادين خ 

( أنفال  م كدا  أن قوات ا حت ل 3( آخرين  من بينهم )39( صيادا   واعتقست )14وجرحت )
( قارل صيد  وخر بت مراكل ومعدات الصيد كالشبا  13استولت خ ل ه   ا عتداءات عسد )

 ( حا ت.7وكشافات اإنارة الخاصة في )
ن حول انتهاكات قوات ا حت ل بحل الصيادين في جاء  ل  خ ل تقرير سنو  أصدر  مركز الميزا

 المننقة التي قيدت الوصول هلد البحر في قناع غزة.
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وتناول التقرير مجمل أنمان ا نتهاكات لقواعد القانون الدولي اإنساني ومبادو حقول اإنسان التي 
باألرقام    مدع ما  2017يتعرو لها الصيادون  والتي رصدها المركز وو قها خ ل العام 

 واإحصاييات.
 11/1/2018األيام، رام هللا، 

 
رالهيئة اإلسالمية المسيحية  .39  القدس لتهويد مدينةجسر إنشاء من  تحذ  

نددت الهيية اإس مية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ببدء سسنات ا حت ل تنفي  مخنن هنشاء 
  وعدتإ محاولة جديدة إ فاء النابع جسر سياحي لسمشاة في بسدة سسوان جنول المسجد األقصد

 اليهود  عسد المكان. 
وح رت الهيية من استمرار سسنات ا حت ل اإسراييسي في تهويد مدينة القدس المحتسة  وصب ها 

 بمعالم جديدة بعيدة عن هويتها العربية اإس مية المسيحية.
ء جسر يربن حي ال ور  ومننقة وقال األمين العام لسهيية حنا عيسد هن المخنن يقوم عسد بنا

النبي داود مرورا بحي واد  الربابة  ب شراف ما يسمد "سسنة تنوير القدس"  داعيا  هلد  رورة 
التفات المجتمع الدولي وساير الدول العربية هلد "الو ع الخنير في مدينة القدس المحتسة و  سيما 

 المسجد األقصد ال   يزداد و عإ خنورة في كل ساعة".
وح ر عيسد في بيان صحفي تسقت الجزيرة نت نسخة منإ من "التسابل غير المسبول عسد تهويد 

 األقصد بشكل عسني وصريح وب  خوف من أ  ردة فعل".
 10/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 بعد العملية الفدائية اعتداءاتهمالمستوطنون يواصلون نابلس:  .41

توننين المتنرفين  يوم األربعاء  ولسيوم ال اني عسد هاجمت قنعان المس: سامي الشامي -نابسس 
التوالي  منازل األهالي في قرية فرعتا  شرقي مدينة قسقيسية  شمال ال فة ال ربية المحتسة  واعتدوا 
عسيها بالحجارة  بعد العمسية الفدايية التي نذف ت مساء أمس ال   اء بالقرل من قرية صرة  وعسد 

 في.شارع "يتسهار" ا لتفا
و كرت مصادر محسية لن"العربي الجديد"  أن قنعان المستوننين ال ين يسكنون في مستعمرة "غسعاد"  
المقامة عسد أرا ي قرية فرعتا  هاجموا المنازل في الحارة الشرقية من القرية  وألقوا الحجارة واعتدوا 

 عسد المنازل والمركبات الفسسنينية.



 
 
 
 

 

 29 ص             4521 العدد:             1/11/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

رية توجهوا هلد مكان الهجوم وصدوا ا قتحام  عسم ا أن أ رارا وأشارت المصادر هلد أن أهالي الق
 لحقت بمنازل األهالي بسبل حجارة المستوننين.

وفي قرية مادما  هلد الجنول من مدينة نابسس  شمال ال فة ال ربية المحتسة  اندلعت مواجهات بين 
لمستوننين بمستعمرة الشبان وقوات ا حت ل التي كانت ت م ن أعمال تجريف ينف ها قنعان ا

 "يتسهار" المقامة عسد أرا ي جنول نابسس  لشل نريل ترابي لصالح المستعمرة.
و كرت مصادر محسية لن"العربي الجديد"  أن عدد ا من الفتية والشبان اننسقوا باتجا  مننقة التجريف 

ز المسيل لسدموع لستصد  لسمستوننين وقوات ا حت ل  فيما رد جنود ا حت ل ب ن ل قنابل ال ا
 بشكل مك ف باتجا  الشبان ومنازل األهالي.

 10/1/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 عائلة التميمي علىليبرمان يأمر بفرض قيود  .40
أصدر وزير الجي  اإسراييسي أفي دور ليبرمان  السيسة الما ية  تعسيمات لسجهات المختصة بفرو 

رد أفراد من العايسة جنود من جي  ا حت ل من أمام قيود عسد عايسة التميمي في أعقال حاد ة ن
 منزلهم في قرية النبي صالح بتاريخ الخامس عشر من الشهر الما ي.

وبحسل صحيفة "هسراييل هيوم" الصادرة اليوم  ف ن ليبرمان وقع قرارا بمنع والد الفتاة عهد التميمي 
 في ق ايا أمنية سابقة. نويل في السجن بسبل "تورنإ" من السفر بحجة أن لديإ ماوٍ 
فردا من عايسة التميمي هلد منانل في النبي صالح وقرى أخرى  20كما أمر ليبرمان بمنع دخول 

 بحجة تورن غالبية العايسة في أعمال "العنف والتحريو عسد اإرهال"  حسل ادعايإ.
ن صارمة ورادعة عايسة التميمي وأسرتها يجل أن تكو  هن معامسةونقست الصحيفة عن ليبرمان قولإ 

بما في  ل  اعتقالهم واستنفا  كل القوانين في ق يتهم. م يفا "من المستحيل القبول بال رل 
 المتكرر لسجنود في العديد من الحوادا والتحريو عسد الهجمات".

 11/1/2018القدس، القدس، 
 

 األسير "أبو ريدة" بقطع راتبه تكافئالسلطة  .42
  عايسة األسير في سجون ا حت ل اإسراييسي  وايل حسن أبو تعي: ربيع أبو نقيرة -خان يونس 

ريدة  من سكان بسدة خزاعة شرل مدينة خان يونس   روفا معيشية صعبة جراء قنع السسنة في رام 
 و راتبإ لسشهر الرابع عسد التوالي.
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/ أيسول العام وتفاجأت "أماني" بقنع راتل زوجها  عندما  هبت هلد البن   ست مإ عن شهر سبتمبر
 الما ي  فعادت هلد المنزل "خاوية اليدين".

وأبو ريدة مو ف عسكر  في السسنة الفسسنينية  واختنفإ ا حت ل عبر أ رعإ من شبإ جزيرة 
أ ناء رحسة ع ج في األرا ي المصرية  لنفسإ مازن البالغ من العمر آن ا   2013سيناء  عام 

 المخ. خمس سنوات  وال   يعاني من  مور في
و كرت زوجتإ  لصحيفة "فسسنين" أن السسنة أحالت زوجها لستقاعد المبكر  وأوقفت راتبإ من  أربعة 
أشهر  األمر ال   و ع العايسة المكونة من سبعة أنفال بينهم نفل مريو  "في دوامة الحاجة 

 والعوز".
  لسد احتياجات وأشارت الزوجة هلد أنها ت نر في بعو األحيان هلد بيع بعو أ اا المنزل

 أنفالها من الحاجات األساسية ك از النهي والمصروف اليومي.
 10/1/2018الين،  أون فلسطين

 
 طفل العام الماضي 800مقدسي بينهم  2,400اعتقل  االحتاللقراقع:  .43

تصاعد عمسيات ا عتقال بحل  هنوالمحررين عيسد قراقع  األسرىهيية ش ون  : قالرام و
ا حت لية بحل  اإجراءاتالسينرة عسد موجة ا حتجاجات عسد  هلدسيين يهدف المواننين المقد

 المدينة.
شهد ارتفاع وتيرة  2017عام  أن األربعاء يوم   كد قراقع في حديا إ اعة "صوت فسسنين"أو 

 عن نفل ف   800موانن بينهم  2,400اعتقست قوات ا حت ل  ه ا عتقا ت في القدس المحتسة 
 باه ة.الية وغرامات ع أحكام

عن المدينة تصاعدت خ ل العام الما ي ناهي   واإبعادسياسة الحبس المنزلي  أنقراقع  وأ اف
عاما وزجهم  12بعمر  األنفالحيا سمح باعتقال  األنفالعن القوانين والتشريعات التي استهدفت 

 بالسجن.
 10/1/2018، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ل مدينة القدس المحتلة لدفن الموتى اإلسرائيليينأنفاق أسف": هآرتس" .44

يوم األربعاء  عن قيام ا حت ل   كشفت صحيفة هآرتس العبرية  في عددها الصادر: القدس المحتسة
ببناء أنفال  خمة أسفل مدينة القدس  ب ريعة حل  مشكسة عدم كفاية المقابر ال زمة لدفن الموتد 

 من اإسراييسيين.
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رير نشرتإ الصحيفة عسد موقعها اإلكتروني تحت عنوان "سراديل الموتد في القدس  جاء ه ا في تق
آ ف حالة وفاة سنويا  ليس من المست رل أن  4أنفال  خمة لسدفن". يقول التقرير هنإ "مع وجود 

أكبر مقبرة في القدس  أصبحت خارج القدرة عسد ا ستيعال  اآلن ميات اآل ف من المقابر تمر 
من ه ا الجبل".   وأشارت الصحيفة هلد أنَّ ه   "المشكسة دفعت من مة "هيفرا كاديشا"  كل ركن

مستويات  الواحد  5أو  4اليهودية المتخصصة في الدفن لستخنين لن ام الدفن متعدد النوابل في 
تسو اآلخر".   و كرت أن المشروع يتشكل تحت األرو حاليا  ببناء أنفال  خمة  ومن المتوقع أن 

 14و 12شهد أول الجنازات خ ل عام  متوقعة أن يتم حل مشكسة نقص المدافن لفترة تتراو  بين ي
 ن  هما األبنية الجديدة واألنفال.يل عاما  من خ ل حسَّ 

 10/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 األقصىالمسجد يقتحمون  يا  يهود ا  مستوطن 139": برس"قدس  .45
صبا  يوم األربعاء  باحات المسجد األقصد تحت  يهوديا   مستوننا   139 اقتحم: القدس المحتسة

 حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات ا حت ل اإسراييسية.
مستونن ا اقتحموا  38وأفادت مراسسة "قدس برس" نق  عن مصدر في دايرة األوقاف اإس مية  بأن 

من جهة "بال الم اربة" الخا ع لسينرة  المسجد األقصد خ ل جولة ا قتحامات الصباحية  و ل 
 .1967ا حت ل من  عام 
جميعها  األقصدمستونن ا من فية النسبة ال ين يسمح لهم بالتجول في باحات  41وأ افت أن من 

ا برفقة أحد المرشدين اليهود.  ما عدا المصسيات المسقوفة  اقتحموا المسجد صباح 
احات األقصد وأدوا نقوسهم التسمودية وسن حماية عناصر وأشارت هلد أن المستوننين تجولوا في ب

 من الشرنة اإسراييسية والقوات الخاصة المسسحة.
هسراييسي ا رافقهم  ابن عسكر  خ ل اقتحامهم لسمسجد األقصد  60ي اف هلد ه  ء المقتحمين  

 .األربعاءصبا  
 10/1/2018قدس برس،  

 
 ستإلى  ساعات وصل التيار الكهربائي زيادة: غزة .46

ساعات وصل  6أفادت شركة توزيع الكهرباء في قناع غزة  بأنها عادت هلد العمل بن ام ): غزة
ميجا وان  50أشهر  و ل  بعد استيناف تزويد القناع بن  6قنع(  و ل  ألول مرة من  أك ر من  12و

 ه افية  عبر الخنون اإسراييسية.
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الكهرباء  محمد  ابت  األربعاء  "تم است م كمية الن وقال مدير الع قات العامة واإع م في شركة 
 6ميجا وان التي قنعها ا حت ل سابقا عن قناع غزة  وتمكننا من هعادة العمل بجدول ) 50

 قنع(". 12ساعات وصل و
ما يمكن توفير  من كل المصادر  د"مي ا وان"  بينما أقص 600ويبسغ احتياج قناع غزة يوميا حوالي 

 "ميجا وان". 270ا )محنة التوليد  الخنون المصرية واإسراييسية( هو بكامل ناقته
 10/1/2018قدس برس، 

 
 معرض في إسطنبول لفنانة مقدسية .47

تح في مدينة هسننبول التركية السيسة الما ية معرو السوحات "مدينتي" لسرسامة المقدسية سندس افتذ 
 الرجبي.

افة والفنون  ب شراف من بسدية زيتون برنو ومعهد ويقام المعرو في مقر مركز "زيتون برنو" لس ق
 يناير/كانون ال اني الجار . 30"  ويستمر حتد ة"يونس همر 

وفي افتتاحإ لسمعرو ال   نقست صفحة القدس جانبا منإ في با مباشر  أكد رييس بسدية زيتون 
قادمة من القدس  برنو مراد هيدان عسد أهمية و رورة تواجد م ل ه   األعمال الفنية باعتبارها 

سننبول.  م كدا عسد قوة الترابن بين القدس وا 
سننبول  وعن العوامل المشتركة الك يرة في  وتحد ت سندس الرجبي عن الروابن القوية بين القدس وا 

 العمران والمآ ن  معبرة عن اعتزازها ب قامة معر ها في هسننبول. 
 11/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 اللجنة السداسية تعمل على استمرار الدفاع عن قضية القدس: مصريوزير الخارجية ال .48

قال وزير الخارجية المصر  سامح شكر   في م تمر صحافي مشتر  في القاهرة أمس مع وزير 
خارجية تنزانيا أوجوستين ماهيجا: "هن السجنة السداسية المعنية بالقدس )ت م مصر والسعودية 

 رل( تعمل من خ ل التشاور الجماعي والمنفرد ألع ايها عسد وفسسنين واإمارات واألردن والم
استمرار الدفاع عن ق ية القدس والحقول المشروعة لسشعل والتوصل هلد حل سسمي من خ ل 
المشاورات مع الشركاء الدوليين"  مشيرا  هلد أنإ تم التواصل مع ك ير من الشركاء لتأكيد المبادو 

لو ع في القدس وأي ا  أن تكون القدس الشرقية عاصمة لسدولة القايمة في ما يتعسل بحماية ا
 اإسراييسي. -الفسسنينية  وأن حل الدولتين هو السبيل األم ل إنهاء الصراع العربي

 11/1/2018الحياة، لندن، 
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 األربعاء المقبليوم عالميا  لنصرة القدس ومقدساتها في القاهرة  مؤتمرا  األزهر يعقد  .49
يف م تمرا  عالميا  لنصرة القدس ومقدساتها  في القاهرة األربعاء المقبل عسد مدار يعقد األزهر الشر 

 لقرار ترامل حول القدس. يومين  لدعم الق ية الفسسنينية والتصد  
وشدد شيخ األزهر الدكتور أحمد النيل في بيان عسد  رورة حشد وتسخير كل اإمكانات المتاحة  

ج وتوصيات عمسية تعكس خنورة التحديات التي تتعرو لها لنجا  الم تمر والتوصل هلد نتاي
الق ية الفسسنينية في شكل عام  ومدينة القدس المحتسة في شكل خاص  موجها  ب رورة توسيع 

 دايرة المشاركين في الم تمر.
 11/1/2018الحياة، لندن، 

 
 كل االعتبارات ومصالحنا فوق ..ليست مسؤوليتنا وحدنا الفلسطينية القضيةالعاهل األردني:  .51

و ال اني الرأ  العام المحسي ونخبة عري ة من المتقاعدين  المس  عبد األردنيفاجأ العاهل : عمان
العربي والق ية الفسسنينية  اإقسيميعسد صعيد الو ع  العسكريين ب ع ن "مواقف غير مسبوقة"

 في منزل السواء المتقاعد و حسين بن عبد األميرعسد هام  لقاء حوار  ح ر  المس  وولي العهد 
  سجي ال يابات في كفر جابر.

وتحدا المس  في ه ا السقاء بصورة مستجدة تماما عن صعوبة الو ع الم سف في المننقة بعد 
 قرار الرييس األمريكي دونالد ترامل بخصوص مسف القدس ووصف الو ع الحالي بأنإ "م سف"

أردنية وعربية وجهت لها بالخصوص دون التنرل وكشف أن اإدارة األمريكية تجاهست نصايح 
 لتفاصيل.

قولإ هن أجندة الدول العربية عبد و لكترونية ومواقع مقربة من السسنات عن المس  هونقست صحف 
  وهي رسالة مباشرة تكشف النقال عن عدم وجود تصور وا ستراتيجياتمتباينة من حيا األولويات 

بعد قرار ترامل بخصوص القدس وهجمة ما يسمد بن"صفقة  عربي موحد في مواجهة مرحسة ما
 خنة الرييس ترامل. أو القرن"

في الرواية المنقولة عن المس  أبرزها  األردنيجديدة ألول مرة في الخنال الرسمي  أدبياتودخست 
ومن  منها تس   "الق ية الفسسنينية يتحمل مسيوليتها المجتمع الدولي وليس األردن وفسسنين" أن
هن "المصالح األردنية في  ل الو ع القايم  األردنلعبارة العميقة والهادفة التي يقول فيها عاهل ا

 حاليا فول كل ا عتبارات".
 11/1/2018، لندن، القدس العربي
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 يبحثون سبل مواجهة قرار ترامب واإلندونيسيونظيراه التركي األردني وزير الخارجية  .50
ية وش ون الم تربين أيمن الصفد  ون يرا  التركي مولود تشاوو  أكد وزير الخارج ":بترا" –عمان 

أوغسو  واألندونيسية ريتنو مارسود    رورة استمرار التنسيل والتشاور لسحد من التداعيات السسبية 
 ية ا عتراف بالقدس عاصمة إسراييل.مريكلقرار الو يات المتحدة األ

اتفي  أمس  عسد أن "هنهاء ا حت ل اإسراييسي وقيام واتفل الصفد  مع الوزير التركي في اتصال ه
 1967الدولة الفسسنينية المستقسة وعاصمتها القدس الشرقية عسد خنون الرابع من حزيران )يونيو( 

  يشكل أساس تحقيل األمن وا ستقرار في المننقة".
ا أمس  الجهود هلد  ل  بحا الصفد  ون يرتإ األندونيسية ريتنو مارسود  خ ل استقبالإ له
 المب ولة لمحاصرة تبعات قرار الو يات المتحدة ا عتراف بالقدس عاصمة إسراييل.

 11/1/2018الغد، عمان، 
 

 فلسطين مع وتضامنها دعمها تؤكد لبنانية وروابط جمعيات .52
 السبنانية في بيروت سفارة دولة فسسنين ت امنا مع القدس  األهسيةزار وفد من الجمعيات والروابن 

 عف . أبوسر حركة "فتح" في بيروت سمير  وأمينوكان في استقبالإ السفير أشرف دبور 
جمعية  عبروا عن اعتزاز  أربعينمن  أك ر هلدوأو ح بيان لسوفد  أن "المت امنين ال ين ينتمون 

اركوا معا بيروت بالع قة التاريخية بين الشعبين الفسسنيني والسبناني وال ورة الفسسنينية ال ين تش أبناء
 اإسراييسيوبخاصة في ا جتيا   اإسراييسي مسيرة ن الية حافسة بالت حيات في وجإ العدوان 

 .1982لسبنان عام 
وأكدوا دعمهم لحقول الشعل الفسسنيني و وابتإ الوننية وفي مقدمها القدس الشريف  معسنين  

 نية".لسدولة الفسسني أبديةرف هم لقرار ترامل وتمسكهم بالقدس عاصمة 
 11/1/2018المستقبل، بيروت، 

 
 يخرق المياه اإلقليميةلعدو اإلسرائيلي اللبناني: ا الجيش .53

أعسنت مديرية التوجيإ التابعة لقيادة الجي  السبناني عن خرقين هسراييسيين لسميا  اإقسيمية : بيروت
 موقتة في لبنان".السبنانية  وأن "متابعة مو وع الخرل تتم بالتنسيل مع قوات األمم المتحدة ال

وأو حت في بيان أن "زورقا  حربيا  تابعا  لسعدو اإسراييسي خرل الميا  اإقسيمية السبنانية مقابل رأس 
دقايل. وما بين الساعة  3مترا  ولمدة  260 اء الما ي لمسافة نحو الناقورة في الرابعة بعد  هر ال  
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د خرل المننقة البحرية الم كورة عسد صبا  أمس  أقدم زورل مما ل عس 7:15والساعة  6:35
 أمتار". 407 حواليمرحستين لمسافة أقصاها 

 11/1/2018الحياة، لندن، 
 

نما العرب كافة قضيةأبو الغيط:  .11  القدس ال تخص الفلسطينيين وحدهم وا 
أكنند األمننين العننام لجامعننة النندول العربيننة أحمنند أبننو ال ننين  هن الق ننية الفسسنننينية تمننر  :وفننا –مسننقن 

 منعنف خنير في  ل محاو ت وا حة لتفكيكها وتصفيتها.ب
وقننال أبننو ال ننين فنني كسمتننإ أمننام كسيننة النندفاع الننونني بسننسننة عذمننان يننوم األربعنناء  بعنننوان: "الجامعننة 
العربية واألو اع العربية الحالية"  هن ق ية القدس بكل ما تم سإ من أهمية تاريخية ودينية ووجدانية 

نما العرل كافة. لدى الشعول العربية   بمسسميها ومسيحييها    تخص الفسسنينيين وحدهم وا 
 10/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لبحث قضية القدسفبراير  شباط/ العرب في أول الخارجية لوزراءاجتماع  .11

ـــام، رام هللا،  كنننرت  اجتماعنننا جديننندا فننني يعقننند وزراء الخارجينننة العنننرل   أن مجسنننس 10/1/2018األي
 يمريكناألمن شبان المقبل لمناقشة الخنوات التي سيتخ ونها بشنأن القندس عقنل قنرار النرييس  األول

ليهننا  بحسننل ه يننةمريكاألنقننل السننفارة  هجننراءاتوبنندء  إسننراييلدونالنند ترامننل ا عتننراف بهننا كعاصننمة 
مننن كرة  األربعننناء أرسنننستالعامنننة  األماننننة أنالمصننندر  وأو نننح مصننندر مسننن ول فننني الجامعنننة العربينننة.

الدول العربية اننإ "تقنرر عقند ا جتمناع المسنتأنف لمجسنس الجامعنة العربينة عسند المسنتوى  هلدسمية ر 
ويندرج ه ا ا جتماع "في  وء ما ت منإ قرار مجسس الجامعة  من شبان المقبل. األولالوزار " في 

المجسننس فنني العربينة عسنند المسننتوى النوزار " النن   عقنند فنني التاسنع مننن كننانون ا ول الما ني "بابقنناء 
حالة انعقاد والعنودة ل جتمناع فني موعند أقصنا  شنهر لتقنويم الو نع والتوافنل عسند خننوات مسنتقبسية 

 في  وء المستجدات بما في  ل  عقد قمة عربية است نايية" في األردن.
هن ا جتمناع كنان مقنررا  عقند  فنني  لهنا ا  قنالعربين مسن و     أن 11/1/2018الحيـاة، لنـدن، وأ نافت 

شنننهر الجنننار   لكنننن تنننم هرجنننا   بهننندف مننننح فرصنننة لستشننناور حنننول نتنننايج زينننارة ناينننل النننرييس ال 27
سراييل  وما ه ا كان سيأتي بأفكار جديدة حول نقل السفارة مريكاأل ي ماي  بنس هلد مصر واألردن وا 
 قدس.لس
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 اإلسالمي يبحثان قضية القدس نالتعاومنظمة و  العربيالبرلمان  .11
مشنعل بنن فهنم السنسمي رينيس البرلمنان العربني عسند رأس وفند رفينع  د.يستقني : أحمد شعبان -القاهرة 

من البرلمان العربي بناألمين العنام لمن منة التعناون اإسن مي معنالي الندكتور يوسنف الع يمنين وكبنار 
ينناير  بمقنر من منة  11المس ولين ومندوبي الندول األع ناء الندايمين لندى المن منة  الينوم الخمنيس 

س مي بمدينة جدة بالممسكة العربية السعودية  لشر  موقف البرلمنان العربني تجنا  الق نايا التعاون اإ
 الكبرى وا ستراتيجية والهامة لسعالم العربي.

وسنننيتم شنننر  موقنننف البرلمنننان العربننني تجنننا  تننننورات األحنننداا بشنننأن مديننننة القننندس وبننناقي األرا ننني 
ي المرفننوو ا عتننراف مريكننأن قننرار الننرييس األالفسسنننينية المحتسننة وخنننة تحننر  البرلمننان العربنني بشنن

   وتداعيات القرار السسبية عسد عمسية الس م."هسراييل"بالقدس عاصمة لسقوة القايمة با حت ل 
 11/1/2018االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ومصر بشأن القضية الفلسطينية السعوديةقراءة إسرائيلية في تحوالت  .11

اإسراييسية واليهودية في التسريبات التي نشرتها أخيرا  صنحيفة  رأت المزيد من النخل: صالح النعامي
"نيويور  تايمز"  والتي دلست عسد محاولة ن ام الرييس المصر   عبد الفتا  السيسي  الترويج لفكرة 
أن تكننون رام و عاصننمة لفسسنننين بنندل القنندس المحتسننة  هلنند جانننل مننا كشننفتإ الصننحيفة  اتهننا  فنني 

لنننني العهنننند السننننعود   محمنننند بننننن سننننسمان  قنننند عننننرو عسنننند ريننننيس السننننسنة وقننننت سننننابل  مننننن أن و 
الفسسنينية  محمود عباس  القبول ببسدة أبنو دينس كعاصنمة  م شنرا  عسند التحنو ت التني ننرأت عسند 

 مواقف الرياو والقاهرة من الق ية الفسسنينية.
يننة  البروفسننور جونا ننان كمريوقننال األكنناديمي اليهننود  وأسننتا  الدراسننات الدوليننة فنني جامعننة "دنفننر" األ

أدلمننان  هن هنننا  مننا ينندلل عسنند أن كنن   مننن مصننر والسننعودية باتتننا عسنند اسننتعداد لننن"مكافأة" هسننراييل 
عسد دورها في مواجهة هيران  عبر موافقة ن امي الحكم في القاهرة والرياو عسد التنازل عن القدس 

برام و عاصمة لدولتهم. وفي مقال نشنر  كعاصمة لفسسنين  وتحركهما إقناع الفسسنينيين با كتفاء
في صحيفة "جيروزاليم بوست"  أمس األربعاء  تساءل أدلمان "ما ال   يدفع السعودية والدول العربينة 
المتحالفة معها  والتي  قفت أجيالها عسد رفو ا عتراف ب سراييل  لستحول لتكنون حسيفنا  رييسنيا  لهنا؟ 

وافقننة عسنند لعننل هنن ا النندور؟". وأعنناد لر هننان حقيقننة أن هنننا  سننوابل ومننا النن   ينندفع اإسننراييسيين لسم
تاريخية تدلل عسد أن التحو ت الدراماتيكية عسد ننابع التحالفنات بنين الندول فني زمنن الحنرل والسنسم 
أمر ممكن  منوها  هلد أن منا يحفنز التوجنإ السنعود  تحديندا  لستحنالف منع هسنراييل حقيقنة أن الريناو 

د اكتسا  نهران وحسفايها ك   من لبنان وسورية والعرال واليمن. وأشار هلند أننإ عسند تراقل بقسل شدي
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الننرغم مننن اسننت مار السننعودية أمننوا   نايسننة فنني تعزيننز قوتهننا العسننكرية  ه  أنهننا تخشنند مواجهننة هيننران 
ران منن وجها  لوجإ  منوها  هلد أن ما يفاقم المخاوف السعودية حقيقنة أن هننا  تقنديرا بنأن تنتمكن نهن

الحصول عسد قدرات نووية عسكرية في غ ون عقد من الزمن بفعنل ا تفنال الن   وقعتنإ منع القنوى 
 الع مد.

من ناحيتإ  قال الكاتل اإسراييسي  بن كاسبيت  هن الكشف عن المواقف الحقيقية لكل من السعودية 
ا مسنتعدين لستعناون ومصر من ق ية القدس يدلل عسد أن محمد بن سسمان وعبد الفتا  السيسني كانن

ي  دونالننند ترامنننل  لحنننل الصنننراع  والتننني ت نننمن احتفنننا  هسنننراييل بال نننفة مريكنننمنننع خننننة النننرييس األ
ال ربيننة والقنندس مقابننل تدشننين دولننة فسسنننينية فنني سننيناء. وأو ننح بننن كاسننبيت  فنني مقننال نشننر فنني 

سنة أن بننن سننسمان النسننخة العبريننة مننن موقننع "المونيتننور" أمننس  أن ا ننبنناع السننايد لنندى قيننادة السنن
والسيسنني قنند خانننا الفسسنننينيين مننن خنن ل تننوافقهم المسننبل مننع ترامننل عسنند دعننم تصننور  لسحننل  النن   
أنسننل عسيننإ "الصننفقة الم اليننة". ونننو  هلنند أن "الصننفقة الم اليننة" التنني روج لهننا ترامننل  واعتمنندت عسنند 

زة مع  م منانل هليها تعاون المصريين والسعوديين  نصت عسد تدشين دولة فسسنينية في قناع غ
من شمال سيناء  مقابل تخسي الفسسنينيين عن ال فة ال ربية. وأشنار هلند أن تدشنين دولنة فسسننينية 
في غزة يستقي مع المصالح ا ستراتيجية إسراييل  عسد اعتبار أنإ يخسصها من التحد  األمني ال   

م سنإ سننيناء ينندفع السيسني لسموافقننة عسنند يم سنإ القننناع. واعتبنر بننن كاسننبيت أن التهديند األمننني النن   ت
النننتخسص منننن شنننمال سنننيناء مقابنننل المنننال  مسنننت كرا  أننننإ سنننبل لسسيسننني أن تخسننند عنننن جزيرتننني تينننران 
وصنافير لسسعودية من دون أن يتعرو لسوء. واستدر  أن هع ن ترامل ا عتنراف بالقندس عاصنمة 

ل "الم اليننة"  منوهننا  هلنند أن هنن ا إسننراييل قنند م ننل فرصننة مهمننة لعبنناس لتسننويغ رف ننإ لصننفقة ترامنن
 اإع ن قد ق د عمسيا  عسد فرص نجا  الصفقة.

 11/1/2018العربي الجديد، لندن، 
 

 انطالق حملة "جسد واحد" لدعم الالجئين السوريين والفلسطينيين :الكويت .11
رين فنني اننسقننت يننوم األربعنناء  حمسننة "جسنند واحنند" الكويتيننة الهادفننة لتخفيننف معاننناة المت ننر : الكويننت

مخيمننات ال جيننين السننوريين والفسسنننينيين جننراء انخفنناو درجننات الحننرارة وارتفنناع موجننات البننرد فنني 
وأعسنت "الهيية الخيرية اإس مية العالمية" عن انن ل ه   الحمسة  التي تسعد حسل  فصل الشتاء.

رد غنن ايي يكفنني مننا  كننر رييسننها د. عبنند و المعتننول  هلنند تسننويل مجموعننة مننن المنتجننات ومنهننا ننن
 دو ر(. 100دينارا كويتيا )نحو  30خمسة افراد لمدة شهر بقيمة 
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وأ اف المعتول في تصريح صنحفي  بنأن الحمسنة تهندف أي نا  هلند تقنديم وجبنة نعنام سناخنة بقيمنة 
دينننارا  35دينننارا كويتيننا ومنندفأة وزيننت التدفيننة )مننازوت( لسعايسننة الواحنندة ل 15ندينننارين وكسننوة الشننتاء بنن

 دو ر(. 3.3دنانير كويتية )الدينار يعادل  6يا وبنانية مزدوجة لشخصين بقيمة كويت
 10/1/2018قدس برس، 

 
 "اإلرهاب"دعم ب الفلسطينية السلطةيتهم  "إسرائيل"السفير األمريكي لدى  .11

أنسل السفير األمريكي لدى هسراييل  ديفيد فريدمان  هجوما غير مسبول عسد : مايكل باخنر
 األربعاء  محم  هياهم المس ولية الكامسة في غيال الس م مع هسراييل.الفسسنينيين 

تعسيقا عسد مقتل الحاخام رازييل شيفا  في هجوم هن ل  "تويتر"وقال فريدمان في بيان نشر  عبر 
لقد قذتل أل هسراييسي لستة أنفال في السيسة الما ية بدم بارد من "نار من مركبة عابرة ليسة ال   اء 

 . "هرهابيين فسسنينيين. حماس تذشيد بالقتسة وقوانين السسنة الفسسنينية ستوفر لهم مكافآت ماليةقبل 
  توجد هنا  حاجة لمزيد "وأ اف  مكررا اتهامات وجهها مس ولون هسراييسيون في أعقال الهجوم: 

 ."من البحا عن سبل عدم وجود س م. صسواتي لعايسة شيفا  ال كسد
 10/1/2018، تايمز أوف إسرائيل

 
 بوادر انقسام داخل إدارة ترامب بشأن قطع المساعدات عن الالجئين الفلسطينيين .12

كانون  9ي ستيفن غولدستين )ال   اء مريكقال مساعد وزير الخارجية األ :سعيد عريقات -واشننن
ا تستمر ية المالية لوكالة "أونروا" لم تتوقف حتد اآلن  فيممريكن المساعدات األه(  2018ال اني 

 ية لسوكالة.مريكمراجعة المساعدات األ
وقال وكيل الوزير غولدستين ردا عسد س ال وجهتإ لإ "القدس" دوت كوم  خ ل م تمر صحفي في 

مسيون دو ر كان من المفترو أن تسسم  125وزارة الخارجية بشأن تو يح موقف ب د  هزاء تجميد 
ية مريكال هنا  مداو ت )بخصوص حجم المساعدات األ  تز  نعم لسوكالة في بداية الشهر الحالي "

(  ونحن لم نفوت أ  موعد لتسسيم المساعدات )حتد اآلن(  ولم نوقف التمويل  والقرار قيد لرونروا
 المراجعة". وقال "ه ا هو الموقف في الوقت الراهن".

بأنإ ليس لديإ عسم  نسل عدم  كر اسمإ لن "القدس" دوت كوم  يةمريكاألوقال مس ول في الخارجية 
 أشارلسوكالة  لكنإ  اأمريكحتد تس  السح ة بأ  قرار بتجميد أو تخفيو المساعدات التي تقدمها 

( في البيت األبيو لمراجعة 5/1هنا  بالفعل اجتماعات عسد مستوى تقني تمت الجمعة ) أن هلد
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ما تمنحإ لرنروا ب ية فحص  كل المساعدات التي تقدمها الو يات المتحدة لسفسسنينيين  بما في  ل 
 تخفيو في المساعدات. هجراءأين يمكن 

وتسربت معسومات عن البيت األبيو يوم ال   اء  تفيد بأن هنا  انقساما داخل هدارة الرييس 
ي ترامل حول قنع المساعدات عن ال جيين الفسسنينيين  حيا يدور جدل حاد )داخل مريكاأل

ي مريكالرييس وسفيرتإ لدى األمم المتحدة  نكي هيسي  بقنع التمويل األاإدارة( بشأن تنفي  تهديدات 
 عن ال جيين الفسسنينيين.

وبحسل المعسومات التي كشفتها صحيفة "واشننن بوست" فانإ من المتوقع أن يشكل ه ا الجدل 
مات األجنبية اختبارا  رييسيا  لنهج الرييس ترامل الجديد المتم ل في "استخدام المعونة لمعاقبة الحكو 

عسد السسو  السيئ" كما حاولت اإدارة فعسإ من خ ل تهديد الرييس ترامل نفسإ وسفيرتإ في األمم 
كانون األول الما ي  حين  21المتحدة هيسي عشية التصويت في الجمعية العامة لرمم المتحدة يوم 

لدول في حال تصويتها هلد ية المالية عن بعو امريكية بقنع المساعدات األمريكهددت اإدارة األ
 جانل الفسسنينيين و د قرار ترامل بشأن القدس.

( يجادلون بأن م ل ه ا التحر  لن ألونروا"معار ي قنع التمويل بالكامل ) أنوتشير الصحيفة هلد 
ينجح عسد األرجح  فسم ي هر الفسسنينيون أ  م شر عسد أنهم سيقدمون أية تناز ت تحت   ون 

ي سر  يحدد التكسفة اإنسانية المحتمسة لوقف المساعدات أمريكأي ا  تحسيل حكومي ية  وهنا  أمريك
 المقدمة ل جيين".

ونسبت صحيفة "واشننن بوست" في تقريرها هلد مصادر مقربة من هيسي انها "  تدعو هلد هل اء 
ها تعتقد ببسانة األونروا تماما  كما دعا بعو الجمهوريين الم يدين إسراييل من  فترة نويسة  ولكن

وهو موقف ي يد  -ية مريكأنإ   ينب ي مواصسة تقديم المساعدات لسبسدان التي تعارو السياسة األ
كبير مو في البيت األبيو الجنرال جون كيسي ومستشار األمن القومي هربرت ماكمستر وجاريد 

لمزيد من الم يدين  كوشنر" مح رة من من م بة  ل  باإشارة هلد "أنإ في حال كسل ه ا الرأ  ا
ية المقدمة لمختسف بسدان العالم عسما  بأنإ من غير مريكستكون هنا  تداعيات عسد المساعدات األ

المحتمل أن ت ير ه   الحكومات  بما فيها السسنة الفسسنينية  سسوكها استجابة لنهج ترامل الجديد  
مريكيين من ال ياع وأوفد بوعد حمستإ ولكن ترامل سيكون قادرا عسد ا دعاء بأنإ قد أنق  أموال األ

 ا نتخابية".
 10/1/2018، القدس، القدس

 
 



 
 
 
 

 

 40 ص             4521 العدد:             1/11/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 على االتحاد األوروبي دورا  في المفاوضات بدايته االعتراف بفلسطين سيعرضعباس  ":الحياة" .11
تتجإ األن ار ه   األيام هلد بروكسيل التي يزورها الرييس محمود عباس في : محمد يونس -رام و 

  قبل أن "اعتراف أوروبي بدولة فسسنين"عسد رأسها  "رزمة منالل"شهر الجار  حام   معإ ال 22
تست يف المدينة اجتماع الدول المانحة لسفسسنينيين نهاية الشهر بهدف تحري  عمسية الس م مع 

 هسراييل.
الشهر  في بيان  وأعسنت وزارة الخارجية النروجية  التي ترأس اجتماع الدول المانحة لسفسسنينيين آخر

هنا   رورة مسحة لجمع األنراف معا  من أجل البحا في هجراءات لتسريع ": "رويترز"نقستإ وكالة 
. ويذعقد ا جتماع "الجهود التي يمكن أن تدعم تسوية تقوم عسد حل الدولتيلن من خ ل المفاو ات

ة في ا تحاد األوروبي عسد المستوى الوزار  في بروكسيل  وتست يفإ مس ولة السياسة الخارجي
فيديريكا موغيريني  وترأسإ وزيرة الخارجية النروجية هينإ هريكسن سوريد   عسما  أن مجموعة 

دولة  بينها الو يات المتحدة  وتجتمع عسد المستوى الوزار  مرة  15المانحين الدوليين لفسسنين ت م 
 سنويا   وكان آخر اجتماع لها في أيسول )سبتمبر( الما ي. 

الجار   يصل الرييس عباس هلد بروكسيل في  22وقبل أسبوع من اجتماع المانحين  تحديدا  في 
أن  "الحياة"زيارة يستقي خ لها وزراء خارجية ا تحاد األوروبي. وكشف مس ول فسسنيني بارز لن 

  وعاصمتها القدس 1967عباس سينالل الوزراء باعتراف أوروبي بدولة فسسنين عسد حدود عام 
الشرقية  ومساندة المسعد الفسسنيني لسحصول عسد ع وية كامسة في األمم المتحدة  وزيادة الدعم 

ي  ومساندة الموقف الفسسنيني مريكالمالي لسسسنة لتعويو النقص المتوقع في حال توقف الدعم األ
لرعاية  الرامي هلد ت يير قواعد الع قة مع هسراييل  والعمل عسد هيجاد مسار سياسي دولي بديل

 عمسية الس م.
وقال المس ول هن دول ا تحاد األوروبي كافة عار ت هع ن ترامل  والرييس سينالبها بترجمة 

ي ونريقة هدارتإ مريكغير را ية عن الموقف األ"موقفها هلد فعل سياسي  مو حا  أن ه   الدول 
ادة األوروبيين لسرييس عباس شكا العديد من الق". وأ اف: "اإسراييسي -المسف السياسي الفسسنيني

ية ب ن عهم عسد خننها ومساعيها  وعدم هشراكهم  كوحدة سياسية  في مريكعدم قيام اإدارة األ
ه   الجهود. ل ل   سيبس هم الرييس في ا جتماع المقبل أن النريل باتت مفتوحة أمامهم لسعل ه ا 

 ."والمشاركة فيإ بفاعسيةالدور  من خ ل العمل عسد توفير مسار سياسي دولي جديد 
هن ا تحاد يرى أن الجانل الفسسنيني   يبد  درجة  "الحياة"غير أن مصادر ديبسوماسية قالت لن 

ي في عمسية الس م. وقال ديبسوماسي بارز لن مريككبيرة من الجدية في البحا عن بديل من الدور األ
هزاء الرعاية الدولية لعمسية الس م  لكنإ كان  نالبنا الجانَل الفسسنيني دوما  بموقف وا ح": "الحياة"
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اليوم  الفسسنينيون غير را ين عن موقف هدارة ". وأ اف: "يمريكدايما  أقرل هلد الجانل األ
ترامل  لكننا نرى أنهم يميسون هلد ا نت ار ري ما تت ي ر ه   اإدارة  أك ر من سعيهم هلد استبدال 

الفسسنينيون يتحد ون عن رزمة منالل  واألوروبيون "وتابع:  ."رعايتها الحصرية لعمسية الس م
ربما يكون المنسل األهم ". وزاد: "يف سون أن يسمعوا منسبا  واحدا   وأن يروا جهدا  جديا  لتحقيقإ

 ."الحصول عسد ا عتراف بدولة فسسنين
 11/1/2018الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"منظمات فرنسية تدعو التخاذ إجراءات ضد  .10

فسسنين" وحركة "بي د  أس" فرع فرنسا -استنكرت جمعية "ت امن فرنسا: باريس-هشام أبو مريم
من مة غير حكومية أجنبية ستمنع أع اءها  21قرار الحكومة اإسراييسية هدراجهما في  يحة ت م 

 من دخول هسراييل.
الداعمة لسق ية فسسنين"  التي تعد كبرى المن مات الفرنسية -وأصدرت جمعية "ت امن فرنسا 

الفرنسية  بيانا تستهجن فيإ قرار الحكومة اإسراييسية  وأكدت أن القرار سياسي  ألن حكومة نتنياهو 
 تريد هسكات كل األصوات التي تعر  سياساتها وانتهاكاتها اليومية لحقول الشعل الفسسنيني.

بية  وهو ما يعد انتهاكا واعتبرت الجمعية أن القرار يستهدف وبشكل رسمي مواننين من دول أجن 
صارخا لسموا يل والمعاهدات الدولية  وأكدت أن القرار لن يرهبها وأنها ستواصل تحركاتها وأنشنتها 
 من أجل الدفاع عن حقول الشعل الفسسنيني  وف ح هسراييل أمام الرأ  العام الفرنسي واألوروبي. 

 10/1/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خاصا  بالمنح الجامعية لفلسطين إيرلندا تطلق برنامجا   .11
أعسن وزير التربية والتعسيم العالي صبر  صيدم  عن هن ل برنامج خاص بالمنح الجامعية : رام و

 لفسسنين بدعم من هيرلندا.
وأنسع صيدم  وزير الخارجية والتجارة ا يرلند  سيمون كوفيني خ ل السقاء ال   جمعمها في مقر 

ام و  عسد الواقع التعسيمي في فسسنين وبالقدس تحديدا  والتحديات الما سة أمامإ التربية والتعسيم بر 
 وفي نسيعتها المحاو ت المتواصسة ل حت ل لوسم ن ام التعسيم الفسسنيني والمناهج بالتحري ية.

 كما ت من السقاء بحا آفال التعاون وتوسيعإ بين البسدين؛ لينال عديد المجا ت متم سة بالمنح
الدراسية ودعم التعسيم المهني والتقني عبر بحا تشييد مدرسة مهنية بدعم هيرلند   وتعزيز برامج 
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التبادل ال قافي؛ من خ ل هيفاد عدد من النسبة الفسسنينيين هلد هيرلندا لسمشاركة ببرامج عسمية 
 متنوعة.  

مكانات التي ت من الرقي به ا بدور   أكد كوفيني اهتمام ب د  بدعم التعسيم في فسسنين وتوفير اإ
القناع الحيو  والمساهمة الفاعسة في خدمة برامج الوزارة ومشاريعها التنويرية  مشيدا  بالحرص 
الكبير ال   توليإ وزارة التربية في مد جسور من التعاون لخدمة المسيرة التعسيمية وخدمة األنفال 

 والنسبة الفسسنينيين.
امج التي تدعمها هيرلندا لستعسيم؛ م كدا  عسد ديمومة الدعم واستدامتإ؛ وأشار كوفيني هلد عديد البر 

 بما يشكل رافدا  ل مان مستقبل أف ل لستعسيم الفسسنيني.
 10/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "نار وغضب".. يعكس "خطر ترامب" على القضية الفلسطينيةتحليل:  .11

ير الرييس األمريكي دونالد ترامل من  توليإ منصبإ بداية ي : لبابة  وقان -رام و/ قيس أبو سمرة
مخاوف الفسسنينيين فيما يتعسل بتعامسإ مع ق يتهم وقربإ من هسراييل ومحاو تإ فرو  2017العام 

 أمر واقع عسيهم   يتناسل مع منالبهم وحقوقهم. 
  2018انون  اني يناير/ ك 5وجاء كتال "نار وغ ل: داخل بيت ترامل األبيو"  ال   صدر في 

لسم لف األمريكي مايكل وولف  ال   يرو  تفاصيل السنة األولد من حكم ترامل  ويسسن ال وء 
عسد خننإ المستقبسية  ليزيد المخاوف الفسسنينية من الخنر ال   يتهددهم في  ل هدارة الرييس 

 األمريكي. 
عسد ما نشر في كتال "نار وانعكست حالة الخوف والقسل تس   في تعسيقات محسسين سياسيين  

وغ ل"  حيا اعتبروا أن الخنر يتهدد الق ية الفسسنينية في  ل سعي ترامل لو ع حسول لها 
وفرو أمر واقع عسد الفسسنينيين مست   ب ل  حالة ا نقسام الداخسي الحادة التي يعيشوها  

 وو عهم السياسي اله . 
"الق ية الفسسنينية تمر بأخنر مراحسها   ورأى المحسسون في أحاديا منفصسة لرنا ول  أن

ويتوجل مواجهة المخنن األمريكي المعد لها ب عادة الوحدة الفسسنينية والعمل من خ ل استراتيجية 
 متفل عسيها". 

وكشفت تسريبات نشرت في كتال "نار وغ ل" عن وجود خنة أمريكية إنهاء الق ية الفسسنينية 
ن وقناع غزة لمصر  وأن يتم ا عتراف بالقدس عاصمة إسراييل تتم ل ب م ال فة ال ربية لررد
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)وهو ما حدا الشهر الما ي(  ه افة لتصفية ق ايا مصيرية م ل ق ية ال جيين الفسسنينيين 
 مسيون  جئ(.  5.6)

وبحسل الم لف عمل ترامل لو ع خنة تقوم من  اليوم األول عسد توليإ منصبإ بنقل السفارة 
 لقدس  بتأييد عميل من رييس الوزراء اإسراييسي ينيامين نتنياهو. األمريكية هلد ا

وجاء في الكتال نق  عن ر ية لمساعد  ترامل: "لندعهم يحسون المشاكل هنا  أو ي رقون في 
 المحاو ت  السعوديون عسد وش  ا نهيار  والمصريون عسد حافة ا نهيار أي ا". 

قال هن "الوقايع عسد األرو ت كد أن الو يات المتحدة  الكاتل السياسي الفسسنيني ن ل عوكل 
 األمريكية شري  إسراييل في تدمير الق ية الفسسنينية". 

وأ اف عوكل: "ترامل نف  الشل المتعسل با عتراف بمدينة القدس عاصمة إسراييل  واليوم يحارل 
الوزراء اإسراييسي بنيامين  وكالة غوا وتش يل ال جيين )أونروا( إنهاء ق ية ال جيين  ورييس

 نتنياهو يريد  مم مستوننات ال فة ال ربية". 
وكانت مندوبة واشننن لدى األمم المتحدة  نيكي هايسي  قد قالت األسبوع الما ي  لسصحفيين في 
 نيويور   هنإ سيتم خفو المساعدات األمريكية )لرونروا( ه ا لم يعد الفسسنينيين هلد المفاو ات. 

وكل قاي : "ما جاء في كتال نار وغ ل مكرس فع  عسد األرو)..( السياسات وم د ع
  ف  1967اإسراييسية واألمريكية تقول لسفسسنينيين   تتحد وا عن دولة فسسنينية عسد حدود عام 

 يوجد مجال لم ل ه   الدولة". 
اييسيين عسد كافة أرو ودعا هلد هعادة تعريف المشروع الونني الفسسنيني ليكون الصراع مع اإسر 

 1967"  بد  من المنالبة باألرا ي الفسسنينية المحتسة عام 1948فسسنين التاريخية "المحتسة عام 
 فقن. 

كما شدد عسد  رورة اإسراع في تحقيل الوحدة الفسسنينية وترتيل البيت الفسسنيني  واصفا المرحة 
 الحالية بأنها "أصعل مراحل الق ية الفسسنينية". 

لم تختسف وجهة ن ر أحمد رفيل عوو  أستا  العسوم السياسية في جامعة "القدس" )غير حكومية( و 
ببسدة "أبو ديس" شرل القدس  عن سابقإ  ورأى أن "الو يات المتحدة تريد فرو تسوية عسد 

 الفسسنينيين بالقوة  مستفيدة من الواقع العربي المرير". 
بسة "نووية" تتم ل بكسمة " "  أ  رفو أ  مخنن يستهدف وأشار عوو هلد أن الفسسنيني يمس  قن

 المس ب وابتإ. 
وقال: "نحن نمس  الك ير من عناصر المواجهة وأولها ترتيل البيت الفسسنيني الداخسي  وتفعيل 

 المقاومة الشعبية  وخوو معركة سياسية وقانونية في كافة المحافل الدولية". 
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 أخنر مرحسة". وأ اف "الق ية الفسسنينية تمر في
ولفت م لف "نار وغ ل" هلد المخاوف العربية من دور هيران  عسد حسال ا هتمام بالق ية 
الفسسنينية  قاي  "الجميع يخافون الفرس )أيران( لحد الموت ويخشون ما يجر  في اليمن وسيناء 

 وليبيا )...(" 
وهو ما كشف عنإ ع و السجنة  وسعت الو يات المتحدة لتشكيل تحالف عربي هسراييسي  د هيران 

 التنفي ية لمن مة التحرير أحمد مجد ني في حديا لرنا ول. 
وبين مجد ني أن مقترحات الصفقة نقست لسجانل الفسسنيني عبر ولي العهد السعود  محمد بن 

 سسمان
بمدينة واعتبر أيمن يوسف  أستا  العسوم السياسية في الجامعة العربية األمريكية )غير حكومية(  

جنين  شمالي ال فة ال ربية  أن ما جاء في كتال "نار وغ ل" بخصوص ق ايا الشرل األوسن  
يشير هلد "وجود ترتيل هقسيمي معين يقول هن الفسسنينيين واإسراييسيين غير قادرين عسد اتخا  

 القرارات المصيرية المهمة وغير مستعدين لستنازل". 
اتخا  قرارات بالتنازل  ف ن دول فاعسة هقسيميا ستتخ  تس  القرارات وأ اف: "بناء عسد رفو الجانبين 

نيابة عنهم.. مصر والسعودية ودول الخسيج العربي نيابة عن فسسنين والو يات المتحدة نيابة عن 
 حسيفتها هسراييل". 

 ورأى يوسف أن المرحسة التي تعيشها الق ية الفسسنينية  "األصعل". 
جيد سويسم  أستا  العسوم السياسية بجامعة القدس  الموقف األمريكي تجا  من جانبإ  وصف عبد الم

 الق ية الفسسنينية بن"القبيح والمتساول مع اليمين اإسراييسي المتنرف". 
وقال سويسم: "يجل أن نقسل ألن الق ية الفسسنينية تمر برحسة حرجة  و  نخاف ألن الرهان عسد 

 واإس مية التي لن تقبل بهك ا حل لسق ية الفسسنينية".  الشعل الفسسنيني والشعول العربية
وأ اف: "فسسنين استناعت أن تهزم الو يات المتحدة في مجسس األمن والجمعية العامة لرمم 
المتحدة بشأن اعترافها بالقدس عاصمة إسراييل بالرغم من أن واشننن كرست كل همكانياتها 

 السياسية والمالية". 
يل تست مر وجود ترامل لتصفية الق ية الفسسنينية  وما ورد من في كتال )نار "هسرايوتابع: 

 وغ ل( قسيل من الم امرة الكبيرة عسد الق ية الفسسنينيين". 
واستبعد سويسم  تحقيل المشروع األمريكي بسبل رفو الشعل الفسسنيني ل ل   م كدا أن الوحدة 

 األمريكية. الفسسنينية ستكون أول السبل لسرد عسد الصفقة 
 11/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 البرلمان المصغر للفلسطينيين .11
 نبيل عمرو

يين  مريكك ر تداول مصنسح المجسس المركز   أ ناء األزمة القوية التي نشأت بين الفسسنينيين واأل
 ا عتراف بالقدس عاصمة إسراييل. تراملبفعل قرار 

يل ع و من أع اء النبقة ال سياسية الفسسنينية عن الخيارات التي سيسجأ لها وكسما سذ
 الفسسنينيون  يقال هننا  اهبون هلد المجسس المركز   وهنا  سوف تتقرر السياسة الجديدة.

المجسس المركز  وفل نصوص القوانين األساسية الفسسنينية  هو م سسة  ات ص حيات تقل قسي  
ل لسمجسس الم ركز  أنإ الم سسة الفسسنينية التي اعتمدت عن ص حيات المجسس الونني  ويسج 

اتفاقات أوسسو ومنحتها الشرعية  وهي ك ل  من أسس السسنة الوننية ومنح ياسر عرفات تفوي ا  
 بتشكيل حكومتها األولد.

ون را  لصعوبة عقد المجسس الونني ال   ي م ميات األع اء من مختسف أنحاء العالم  فقد تكرس 
فعال خصوصا  قبل قيام السسنة الوننية وانتخال المجسس التشريعي األول المجسس المركز  كبديل 

وال اني  بحيا تراجعت مكانة المجسس المركز   بل و رورتإ  فصارت اجتماعاتإ متباعدة وتأ ير  
 في الحياة السياسية الفسسنينية قياسا  بتأ ير السسنة الوننية  عيفا  ويكاد   يرى.

د هلحا  الفصايل وتراكم األزمات السياسية  عقد المجسس عدة عسد أرو الونن  وبناء عس
اجتماعات  واحد منها ح ر  الشيخ المرحوم أحمد ياسين وكان في غزة  كما عقد المجسس عددا  من 
مكاناتها عسد كفة المن مة قسيسة اإمكانات   ا جتماعات في رام و  ون را  لرجحان كفة السسنة وا 

شبإ بم سسة رمزية  حتد هنإ اتخ  قرارين مفصسيين لم ينبقا  األول حين صار المجسس المركز  أ
قرر هجراء ا نتخابات الرياسية والتشريعية لحسم ق ية ا نقسام  وال اني حين قرر وقف التنسيل 

 األمني بصورة كامسة ونهايية مع الجانل اإسراييسي.
ة لمن مة التحرير ولو ن ريا  عسد كل قراران مفصسيان اتخ هما المجسس بحكم الص حيات المتفوق

الم سسات الفسسنينية  ولم ينبقا  و هل بعو القادة في تفسير  ل  عسد أن قرارات المجسس هي 
 بم ابة توصيات غير مسزمة لسقيادة التنفي ية.

 عف المجسس المركز  ك يرا   حتد هن البعو اعتبر أن   لزوم لإ  ومع أن قراراتإ تحتم عقد 
إ كل    ة أشهر لمراجعة األو اع السياسية والداخسية الفسسنينية  ه  أن ه ا القرار لم اجتماع ل

ينبل أي ا  فم د عسد آخر اجتماع   ا سنوات بالتمام والكمال  ما أ هر أن ه   الم سسة 
 الكبرى تحولت من م سسة قيادية فعالة هلد م سسة رمزية تستدعد في أوقات متباعدة.
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من الشهر الحالي سيعقد المجسس المركز  دورة اجتماعات ربما تست رل يومين   يوم الرابع عشر
بشأن القدس   تراملالعنوان الرييسي له   الدورة هو الرد عسد القرار الكار ي ال   اتخ   الرييس 
 وكعادة النبقة السياسية الفسسنينية فقد أ قل ه ا المجسس بالنسبات قبل أن ينعقد.

سراييل  وهنال  من  هل هلد ما هنال  من قال هنإ  سيصفي الع قات القايمة بين السسنة الوننية وا 
هو أبعد من  ل   وتحدا عن حل السسنة وتحويسها هلد دولة تحت ا حت ل  وهنال  من نالل 
بسحل ا عتراف ب سراييل  بما ي د  تسقاييا  هلد نهاية السسنة الوننية التي هي نتاج ل عتراف 

ا فأقسإ هل اء دورها في أمريكهسراييل ومن مة التحرير الفسسنينية  أم ا ما قيل عن  المتبادل بين
 الوسانة مع هسراييل  واعتبارها نرفا  شريكا  ل حت ل بالجمسة والتفصيل.

كل ه ا جرى الحديا عنإ قبل ا جتماع  وحين يعقد المجسس سيستمع هلد كل أصحال النروحات 
 فيإ الجميع. وسيصدر بيانا  موسعا  ير ي

النبقة السياسية الفسسنينية تواجإ مأزقا  مركبا   فقد  هبت في المواقف هلد الحد األقصد  أما تنبيل 
المواقف فعسيا  فه ا سيكون تحديا  بالغ القسوة والتعقيد أمام نبقة سياسية كان رهانها األساسي في 

البة با نق ل عسد الراعي المحتكر ية وجدت نفسها منمريكا  وبحكم النعنة األأمريكالتسوية مع 
 لعمسية الس م  و  تعرف كم من الوقت سيحتاج أمر هيجاد مرجعية مختسفة  ه ا ه ا وجدت.

 11/1/2018، ، لندنالشرق األوسط
 

 دالالت عملية نابلس وآليات إسرائيل في توظيفها .11
 صالح النعامي

ر هسراييل بخنورة كبيرة لعمسية هن ل في  ل م شرات عسد توجهها لتو يفها سياسيا وأمنيا  تن 
النار التي نف ها مقاومون فسسنينيون السيسة الما ية وأسفرت عن مقتل أحد الحاخامات  غرل مدينة 

 نابسس  شمال ال فة ال ربية.
فقد نقست ه اعة جي  ا حت ل اإسراييسي  صبا  اليوم األربعاء  عن محافل أمنية هسراييسية قولها 

سية جاءت في  ل هجراءات أمنية مشددة يفر ها جي  ا حت ل في جميع أرجاء هن ه   العم
ال فة ال ربية  وفي أعقال سسسسة من النجاحات التي حققتها المخابرات اإسراييسية في هحبان عدد 
كبير من العمسيات التي خننت "كتايل عز الدين القسام"  الجنا  العسكر  لحركة "حماس" 

 لتنفي ها.
اإ اعة هلد أن ه   العمسية قد جاءت في  ل شن هسراييل حم ت اعتقال متواصسة وأشارت 

تستهدف كل فسسنيني يمكن أن يكون لديإ نية أو استعداد لتنفي  عمسيات. ومما يزيد األمور تعقيدا 



 
 
 
 

 

 47 ص             4521 العدد:             1/11/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

بالنسبة لسمستوى العسكر  اإسراييسي حقيقة أن وجود خسية أو أك ر تعمل بحرية في مننقة وسن 
ل فة ال ربية يننو  عسد خنورة أكبر بسبل ك افة تواجد المستوننات في المننقة وتحر  وشمال ا

آ ف المستوننين اليهود عسد الشوارع والنرل ا لتفافية التي يستخدمونها في انتقالهم بين 
سراييل  مما يزيد من فرص تعرو المزيد من المستوننين لعمسيات هن ل النار.   المستوننات وا 

اإ اعة العبرية العامة صبا  اليوم هلد أن هقدام الخسية  التي يرجح أنها تكونت من مقاومين وأشارت 
عيارا ناريا عسد سيارة المستونن  وتمكنها من ا نسحال من  20ا نين  عسد هن ل أك ر من 

المكان دون تمكن قوى أمن ا حت ل من  بن الخسية  عسد الرغم من أن العمسية تمت بالقرل من 
 الجيل ا ستيناني "حفات جسعاد"  ال   يقننإ الحاخام  وال   يح د بحراسة مشددة.

وحسل اإ اعة فأن التحقيقات التي يجريها كل من الجي  وا ستخبارات اإسراييسية تنصل حول ما 
ه ا كان منف و العمسية ينتمون لتن يم أو أنهم تصرفوا بشكل مستقل. ويكتسل تحديد هجابة عن ه ا 

 ال أهمية كبيرة  حيا هن انتماء الخسية لتن يم يعني أن هنا  بند تن يمية ستسمح بتنفي  المزيد الس
من العمسيات في المستقبل  في حين لو كان أع اء الخسية تصرفوا بشكل فرد  ف ن ه ا يعني أن 

 هلقاء القبو عسيهم يعني تقسيص فرص تنفي  المزيد من العمسيات في المستقبل.
ين أن منف   الهجوم ينتمون لتن يم معين ف ن ه ا سيعد  ربة لجهاز المخابرات وفي حال تب

اإسراييسية الداخسية "الشابا "  ال   يتباهد دايما بجهود  الهادفة هلد تجفيف منابع المقاومة في 
ال فة من خ ل حم ت ا عتقال وعبر التعاون األمني مع أجهزة السسنة الفسسنينية األمنية. وعسد 

لرغم من أن "كتايل القسام" قد رحبت بالعمسية وأشارت هلد أنها "رد أول" عسد اإجراءات اإسراييسية ا
 األخيرة  ه  أنها امتنعت عن تبني المس ولية المباشرة عنها. 

وتح ر محافل أمنية هسراييسية من أن خنورة العمسية األخيرة تكمن في أن نجاحها قد يدفع المزيد من 
سنيني  قتفاء أ ر أع اء الخسية وتنفي  عمسيات بشكل فرد   سيما في  ل ردة الفعل الشبال الفس

ي  دونالد ترامل  ا عتراف بالقدس عاصمة إسراييل مريكالجماهيرية ال ا بة عسد قرار الرييس األ
القرارات والقوانين التي أقرها البرلمان اإسراييسي م خرا والهادفة هلد تهويد المدينة  ناهي  عن جمسة 

التي أصدرتها حكومة بنيامين نتنياهو في كل ما يتعسل ببناء آ ف الوحدات السكنية في 
 المستوننات. 

وقد بدا وا حا  أن مم سي اليمين الديني المتنرف في حكومة نتنياهو يسعون  ست  ل العمسية في 
لتعسيم نفتالي بنيت  ال   تقديم مسوغات  تخا  هجراءات عقابية  د الفسسنينيين. فقد و ف وزير ا

يرأس حزل "البيت اليهود " العمسية في المنالبة باإسراع بسن قانون يسزم الحكومة اإسراييسية 
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بخصم قيمة الرواتل التي تدفعها السسنة الفسسنينية لرسرى في سجون ا حت ل وعوايل الشهداء 
 نة الفسسنينية. والجرحد من عوايد ال رايل التي تجبيها تل أبيل لصالح السس

من ناحيتها قالت وزير الق اء هياليت شاكيد  والتي تحتل المكان ال اني في قيادة "البيت اليهود " 
هن الرد اإسراييسي العمسي عسد العمسية سيتم ل في "تبييو" الجيل ا ستيناني "جفعات جسعاد" 

بني بدون الحصول عسد ال   يقننإ الحاخام ال   قتل في الهجوم  مع العسم أن ه ا الجيل 
 ترخيص من الحكومة اإسراييسية.

 10/1/2018، ، لندنالجديد العربي
 

 تفوق استراتيجي وقلق دائم… الجيش اإلسرائيلي .11
 يوآف ليمور
الهجوم في سورية أمس قبل الفجر ا بت مرة أخرى تفول هسراييل ا ستراتيجي في الجبهة الشمالية. 

لسنوات األخيرة )حسل مصادر أجنبية( ن مع وجود معسومات وم سما حدا في عشرات المرات في ا
 استخبارية دقيقة تعمل هسراييل  د ما يهدد بتجاوز خنونها الحمراء.

الهجوم األخير وجإ كما يبدو  د ازدياد جهود حزل و لستزود بالوسايل القتالية المتقدمة. ي هر من 
ة قرل دمشل كانت مخازن لق ايف دقيقة تمهيدا التقارير أن األهداف التي تمت مهاجمتها في القنيف

لنقسها هلد لبنان. الجي  السور  ال   نشر هع نا رسميا حول الهجوم  تفاخر بأنإ قام بصد . تجربة 
 السابل ومعرفة قدرة س   الجو تبين أن األمر يتعسل بتفاخر   أساس لإ.

ختسفة  لكن مشكو  فيإ ه ا كانت لديها في الحقيقة توجد لسورية أن مة م ادة لسنايرات من أنواع م
قدرة حقيقية عسد اعتراو الصواريخ أو تشوي  الهجمات  التي حسل التقارير تمت في األرا ي 

 السورية وه بة الجو ن.
يبدو أن اإع ن نشر ألغراو داخسية. ن ام األسد يستيق  بسرعة من الحرل األهسية ويعيد لنفسإ 

الدولة. كجزء من ه ا فهو يخشد من ال هور كمن يتسقد  ربة تسو  السينرة عسد أجزاء واسعة من
األخرى من هسراييل من دون أن يرد. في  ل عدم وجود قدرة حقيقية إحبان الهجمات ن فهو بقي في 

 عوالم القصص والدعاية.
مع  ل   ه ا اإع ن يجل أن يقسل ألنإ يشكل مرحسة أخرى في عمسية مراكمة ال قة ال اتية 

جددة لرسد وجيشإ. في الوقت الحالي يبدو أن هسراييل تتصرف في سورية كما تشاء  تهاجم ما المت
 يمكنها مهاجمتإ وأين ومتد تريد  لكن الحصانة ليست أبدية: في وقت ما سيكون هنا  من يرد.
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  في ه   األ ناء   توجد تس  الجهة. األسد كما قسنا ينش ل في لعل جرا  الحرل األهسية والو ع 
يسمح لإ في الوقت الحالي لستنوع لمحاربة هسراييل. روسيا   تهتم به   الص اير نالما أنها   تهدد 
مصالحها. هيران ن الجهة األك ر ه رارا في المننقة ن تنش ل في مشك ت أكبر: صحيح أن 
ن الم اهرات فيها خبت  لكن األصوات التي ارتفعت  في األساس  د التدخل في سورية ولبنا

وغزة  األموال التي تسحبها عسد حسال المواننين في هيران  تقسل جدا ن ام آيات و  ومن 
 المحتمل أن يقسل تدخسإ في الفترة القريبة.

هسراييل ستحاول بالنبع است  ل  ل  من أجل تحسين مواقعها. صحيح أن هيران تهدف استراتيجيا 
لها لتنفي   ل  تم هحبانها في مهاجمة القاعدة التي هلد التمركز في سورية  لكن المحاولة الوحيدة 

أقامتها قرل دمشل )التي نسبت مصادر أجنبية قصفها لس   الجو اإسراييسي(. ليس وا حا متد 
 سيجدد اإيرانيون جهودهم  لكنهم في هسراييل يستعدون ل ل .

سبوع الما ي تعني احتما  التقديرات ا ستخبارية السنوية لسجي  اإسراييسي التي نشرت هنا في األ
منخف ا جدا لحرل مبادر هليها  لكن هنا  احتمال مرتفع لتصعيد غير مخنن لإ. ه ا التصعيد 
يمكنإ أن يتنور   من أمور أخرى  نتيجة هجمات تنسل إسراييل عسد منانل سورية  بما في 

 رد عسيها. ل  التي حتد اآلن مرت بهدوء  وفي المستقبل يحتمل أن يكون هنا  من سي
ه ا يحتاج ليس فقن هلد حرص استخبار  وعمسياتي  بل أي ا تأكد دايم ويومي من أن التقديرات 
 األساسية ما زالت قايمة وأن الهجوم المو عي  مهما كان  لن يجرها هلد حرل تريد هسراييل منعها.

 10/1/2018إسرائيل اليوم 
 11/1/2018، القدس العربي، لندن

 
 مسلمات السياسية القديمةالقدس وانهيار ال .11

 يوسي كوبرفاسر
 . الردع الفسسنيني آخ  في ال عف ن فهل نتيجة ل ل  سينرأ ت يير في السياسة الفسسنينية.1

ت د  التنورات في النزاع اإسراييسي ن الفسسنيني في األسابيع األخيرة  وتس  المرتقبة في الفترة 
ل الفسسنيني. و ل   عقل تآكل الردع الفسسنيني ال   القريبة المقبسة  هلد هحبان متزايد في الجان

منع حتد اآلن انهيار الفكرة التي تدعو هلد التعامل مع الفسسنينيين بقفازات من حرير  وبسبل 
تعميل ا عتراف في المجتمع اإسراييسي  بأنإ   يوجد شري  فسسنيني لسس م  في أعقال خنابات 

 أبي مازن األخيرة.
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ف األمريكي بالقدس عاصمة هسراييل وردود الفعل عسيإ  عكست ت ييرا حقيقيا في بداية  ا عترا
الموقف الدولي تجا  النزع و عف المعسكر الفسسنيني. فالو يات المتحدة لم تعترف فقن بالقدس 
عاصمة هسراييل  بل قو ت تماما المسسمة التي تقول هنإ مح ور تحد  الرواية الفسسنينية 

ترفو وجود شعل يهود  والصسة السيادية ن التأريخية بين ه ا الشعل وب د اإشكالية  التي 
هسراييل. وو ع قيد ا ختبار األسنورة عن رد الشارع الفسسنيني واإس مي وأ بت أن ه ا التهديد 
كان عديم األساس. فالرد الهزيل في الميدان عسد خنوة عسد ه ا القدر من المعند  غيال اإسناد 

دولة فقن مع مشروع القرار الفسسنيني في األمم المتحدة )اردوغان خايل  128ويت العربي وتص
دولة في األقل ت يد المشروع( جسد أن الردع الفسسنيني آخ  في  160األمل اعترف بأنإ توقع 

 ال عف. والتهديد األمريكي لسمس بالمساعدات لسدول التي ت يد القرار كان أك ر نجاعة بك ير.
البال لتهديدات أمريكية لوقف المساعدات لسفسسنينيين ولرونروا  ولتصريحات م ل واآلن انفتح 

تصريح السفير األمريكي في هسراييل  ديفيد فريدمان  بأن السينرة اإسراييسية في المنانل ليست 
)حتد هي!(  اإسكندنافيةاحت   و نتقال سفارات أخرى هلد القدس ولوقف مساعدات الدول 

 ر حكومية فسسنينية تسينر عسيها محافل اإرهال عمسيا.لمن مات غي
. مشكستان ه افيتان توشكان عسد الوقوع عسد الفسسنينيين قريبا. األولد هي تقسيص كبير لسسيولة 2

المالية لتمويل ميزانية السسنة الفسسنينية  مع استكمال عمسية التشريع في الكنيست وفي الكون رس 
)النالل األمريكي ال   قتل في يافا قبل نحو  "قانون تايسور فورس"و  "قانون شتيرن"لقانونين ن 

من مية  6سنتين(. ه ان القانونان يشترنان تحويل األموال بحجم ما   يقل عن مسيار شيقل )نحو 
ل اء القانون ال   عسد  من ميزانية السسنة(  بوقف دفع الرواتل من السسنة لسمخربين وعاي تهم  وا 

 دفعات  وبموجبإ يعد ه  ء المخربون القناع المقاتل في المجتمع الفسسنيني.أساسإ تتم ال
ه ا التشريع  والتهديد بتقسيص المساعدات لسفسسنينيين بسبل رف هم استيناف المفاو ات 
السياسية  يوش  عسد أن يتحدى عنصرا مهما آخر في الردع الفسسنيني  وهو تهديد ا نهيار. 

منالبة السسنة التصرف وفقا  لتزاماتها في اتفاقات أوسسو لوقف فحسل ه ا المننل مح ور 
تشجيع اإرهال  وبالتأكيد مح ور أن تتخ   دها خنوات اقتصادية  ألنها في م ل ه   الحالة من 

توقف التنسيل األمني مع هسراييل. الفر ية هي أن وجود السسنة  لرسف أوشأنها أن تنهار  
هما مصسحتان مهمتان جدا إسراييل  لدرجة أن أحدا لن يتجرأ عسد  الفسسنينية والتعاون األمني

و عهما أمام ا ختبار. ولكن هجراءات التشريع في الكون رس تتقدم  ومن شبإ الم كد لن ت د  هلد 
انهيار السسنة  ألن وجودها هو أو  وقبل كل شيء مصسحة لسفسسنينيين. م ال عسد  ل  رأينا  في 

ني ن في أعقال أحداا البوابات اإلكترونية  أوقف الفسسنينيون التعاون  ولكنهم مسألة التعاون األم
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استأنفو  بعد وقت قصير من  ل  ن من دون أن يعسنوا  ل  ن ألن الحديا يدور عن مصسحة 
 فسسنينية بقدر   يقل عنإ مصسحة هسراييسية.

اصل في هعداد المشروع األمريكي . المشكسة ال انية التي ستقع عسد الفسسنينيين هي التقدم المتو 3
لستسوية. فمجموعة  يقة من المنسعين فقن يعرفون تفاصيل المشروع  ولكن يمكن أخ  ا ننباع 
بأنإ يعني وزنا أكبر مما في الما ي  حتياجات األمن اإسراييسية بما في  ل  المنالبة باعتراف 

ليهود  وبالوجود المتواصل في غور األردن. فسسنيني ب سراييل كالدولة القومية الديمقرانية لسشعل ا
أما التح ير الفسسنيني  ال   كان عنصرا مهما في الردع  في أن كل اتفال يجل أو  وقبل كل 
شيء أن يراعي الحساسيات الفسسنينية ن وبالتالي ي ع في األولوية ال انية ا حتياجات األمنية 

ساسإ الخنة األمنية األمريكية في عهد أوباما إسراييل )ه ا هو جوهر الفهم ال   قامت عسد أ
رامل  بل لم يعد يتمتع ت( ن ليس فقن   يردع فريل الس م ل"خنة الجنرال الن"وكير   والمعروفة كن 

 عربي. ب سناد
هن المحاولة الفسسنينية لتعزيز الردع المنهار من خ ل التسويح بمسيرة مصالحة داخسية وهمية 

 رى  ألن فتح وحماس متمسكتان برف هما التخسي عن أ   خر حقيقي.انهارت حاليا هي األخ
. لقد خسل اإحبان والخوف حتد اآلن ردود فعل عانفية شرنية: أيام غ ل  كفا  دبسوماسي ن 4

بما في  ل  المواجهة مع الو يات المتحدة عسد أساس الدعم الموعود من غرل أوروبا ن وتحرير 
المحدود لسصواريخ. وبالتواز  يحاول الفسسنينيون الهرل  "لتنقينا"ال  ون من القناع من خ ل 

من الخنة األمريكية اآلخ ة في القدوم. ولكن ه ا الرد لن ينق هم؛ فهم يقتربون من نقنة الحسم ن هل 
سيتمسكون بسياسة الرفو والصراع ن في  ل محاولة تشديد قوة النشان  د هسراييل بالتواز  مع 

هدارة ترامل  هلد أن يمر ال  ل )وتحمل التقسيص في المساعدات من أجل تشديد المواجهة مع 
 المواصسة في دفع الرواتل لسمخربين ن أو التسسيم بالواقع الجديد وبآ ار قيودهم.

معقول بالتأكيد في المرحسة األولد أن يف سوا ميل المواجهة )حماس تو ل من  اآلن في ه ا السيال 
(  ولكن ه ا ما ازداد عسيهم ال  ن األمريكي  اإسراييسي والعربي ن ع قاتها مع هيران وحزل و

يحتمل أن ي نروا في فتح أن يراجعوا ألول مرة قدرتهم عسد التمس  برواية الكفا   د الصهيونية  
والتي هي العايل األساس في المسار نحو التسوية. هن احتما ت  ل    تزال متدنية جدا  والعمر 

 مازن وحرل الخ فة الجارية عسد ه   الخسفية تقسص احتمال  ل  أك ر فأك ر. المتقدم ألبي
في دواير اليمين في هسراييل تزداد الرغبة في است  ل  عف السسنة الفسسنينية من أجل الدفع هلد 
األمام بخنوات في مجا ت البناء في القدس وفي المنانل والتقدم بتنبيل القانون اإسراييسي في 

وال   تحت الردع الفسسنيني الناجع لم يكن ممكنا التقدم فيإ من دون  من كبير. ه ا الميل  ال فة 
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خنير ألن من شأنإ أن يعني  مارا معاكسة لتس  المرغول فيها إسراييل ويبا مرة أخرى الريح في 
 أشرعة الردع الفسسنيني.

 10/1/2018اليوم  إسرائيل
 11/1/2018، القدس العربي، لندن

 
 :صورة .11
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