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*** 
 

 في جنين ما كان ليتم لوال تخابر أجهزة أمن السلطة مع االحتالل ما تمّ حماس:  .1
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات لـ"قدس 

تم الليلة الماضية في جنين ومالحقة قوات االحتالل للمقاومين وارتقاء الشهيد أحمد برس": "إن ما 
جرار في هذه المعركة البطولية ما كان ليتم لوال تخابر أجهزة أمن السلطة مع االحتالل ومواصلة 

وأضاف: "مطلوب ترجمة عملية على لقرار المجلس المركزي بوقف التنسيق األمني  التنسيق األمني".
وشدد على أن التصدي لقوات االحتالل في جنين الليلة الماضية يؤكد أن "شعبنا  ع االحتالل".م

ماض في مقاومته الباسلة وأن جذوة االنتفاضة والمقاومة مشتعلة ولن تنكسر بإذن هللا وكل محاوالت 
 قمعها واستئصالها ستبوء بالفشل الذريع ". وفق قوله.

 18/1/2018قدس برس، 
 
 ة"الجنائية الدولي"أمام  "إسرائيل"اضي السلطة ستق .2

إلـى  ةأن الوزير رياض المـالكي، بعـب برسـال لها، في بيان ،كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية :رام هللا
المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــاتو بنســودة طالبهــا بإعمــال صــالحيات المحكمــة فــي مــا 

 من دون تأخير.يخص جرائم االحتالل بموجب ميثاق روما 
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وتضمنت الرسالة مطالبه الجنائية الدولية "العمـل علـى منـع سـلطات االحـتالل وردعهـا مـن االسـتمرار 
اإلنسانية بحق الشـعب الفلسـطيني"، كمـا تناولـت "تصـعيد العنـف  في ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد  

منـذ الشـهر الماضـي، بمـا فـي ذلـك  الذي تمارسه إسرائيل، تنفيذًا لسياساتها االستعمارية غيـر القانونيـة
صــابة مــا يقــارب  16اســتهداف المــدنيين الفلســطينيين، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن قتــل   3000فلســطينيًا، واا

طفـاًل". وأفـاد البيـان بـأن الرسـالة تضـمنت أيضـًا معلومـات مفصــلة  184مـنهم  720إلـى جانـب اعتقـال 
ي "ُتمثل قضيتها دلياًل إضافيًا على ما ترتكبه تتعلق باالعتقال غير الشرعي للطفلة عهد التميمي، والت

 سلطات االحتالل وسياساتها الراسخة القائمة على التمييز العنصري".
وطلــب المــالكي مــن المدعيــة العامــة للجنائيــة الدوليــة التعبيــر عــن موقفهــا فــي شــأن العنــف المتواصــل 

 لمتواصلة.، ومخاطبتها من أجل الكف عن االنتهاكات ا"إسرائيل"الذي ترتكبه 
 19/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 طالب "الرباعية" بالضغط على واشنطني عريقات .3

كــررت الســلطة الفلســطينية تأكيــدها "غيــاب شــريك للســالم"، وأجــر  أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة  :رام هللا
محادثات في شكل منفصل في رام هللا مع ممثلي  أمسلمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 

الرباعيــــة الدوليــــة حــــول الشــــرق األوســــط": الروســــي ســــيرجي فرشــــنيين، واالتحــــاد األوروبــــي فرنانــــدو "
ــــين  ــــرئيس الفرنســــي أورل ــــى المستشــــار الديبلوماســــي لل ــــوس، إضــــافة إل ــــر أورن ــــي، والســــويدي بي جنتلين

 ليشفالير، وشدد على إنه "ال يوجد شريك في إسرائيل لعملية السالم".
زعــه مكتبــه، إنــه "ال يوجــد شــريك فــي إســرائيل لعمليــة الســالم ألن الحكومــة وقــال عريقــات وفقــًا لبيــان و 

اإلســرائيلية اختــارت طريــق المســتوطنات وفــرض الوقــائع االحتالليــة علــى األرض والحصــار واإلغــالق 
 وهدم البيوت والتطهير العرقي واالغتياالت واإلعدامات الميدانية واالعتقاالت ضد الفلسطينيين".

لـى أن إدارة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب "لـم تعـد شـريكًا أو وسـيطًا أو راعيـًا لعمليـة وجدد التأكيد ع
الســالم بعــد انحيازهــا األعمــى إلــى ممارســات وسياســات الحكومــة اإلســرائيلية"، عبــر قرارهــا االعتــراف 

باعية"، "الر ـبالقــدس "عاصــمة إلســرائيل". ودعــا روســيا واالتحــاد األوروبــي واألمــم المتحــدة، األعضــاء بــ
إلـــى إلـــزام الواليـــات المتحـــدة عالعضـــو الرابـــع باللجنـــة  مبـــاد  وأســـس الرباعيـــة المســـتندة إلـــى القـــانون 

 ."القدس الشرقية"، وعاصمتها 1967الدولي، لضمان تحقيق استقالل دولة فلسطين على حدود 
 19/1/2018 ،الحياة، لندن
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 قانون األساسي: والية الرئيس مستمرة بموجب الالفلسطيني وزير العدل .4
 ، إن الواليـــة القانونيـــة للـــرئيس وفقـــاً 18/1/2018 قـــال وزيـــر العـــدل علـــي أبـــو ديـــاك، الخمـــيس :رام هللا

للقــانون األساســي ال تنتهــي إال بــإجراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وانتخــاب رئــيس جديــد وتوليــه 
ن حكومة الوفاق الوطني قد حصـلت علـى  مهام منصبه وهذا ينطبق على والية المجلس التشريعي، واا

   من القانون األساسي.43إلى المادة ع الثقة من الرئيس بموجب صالحياته الدستورية استناداً 
 17/1/2018على اجتماع كتلة حماس فـي المجلـس التشـريعي فـي غـزة يـوم األربعـاء  وجاء ذلك تعقيباً 

المجلـس التشـريعي وعـدم شـرعية وتعليقهم بشأن عدم شرعية الحكومـة بسـبب عـدم حصـولها علـى ثقـة 
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء واليته بانتهاء أربع سنوات على انتخابه.
 18/1/2018 ،القدس، القدس

 
 اإلفريقينهاية الشهر الجاري للمشاركة في قمة االتحاد  أبابا أديسفي  عباس .5

ـــا - رام هللا ـــربين  :وف ـــة والم ت ـــل وزارة الخارجي الســـلطة  رئـــيس أنتيســـير جـــرادات  الفلســـطينيةأكـــد وكي
، أبابـا أديـسفـي  28/1/2018المقررة فـي  اإلفريقيمحمود عباس سيشارك في قمة االتحاد  الفلسطينية

 هذا المؤتمر الهام. أمامسيلقي كلمة  أن عباسمبينًا 
 18/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 للكل الفلسطيني ئدا  البردويل: عباس أضاع فرصة تاريخية ليكون قا .6

أعرب عضو المكتب السياسي في حركة حماس صالح البردويل عن أسفه ألن رئيس السلطة : غزة
الفلسطينية محمود عباس، "أضاع فرصة تاريخية ليكون رئيسا وقائدا لكل الشعب الفلسطيني في 

سقاط قرار ترامب". أن "الرئيس وأوضح البردويل في حديب مع "قدس برس"  مواجهة االحتالل واا
محمود عباس، لم يكن على قدر المسؤولية التاريخية في خطابه أمام اجتماعات المجلس المركزي 

 يوم األحد الماضي".
وقال: "كان خطاب عباس فيه كثير من الهزلية وعدم الجدية بل وال موض في أحيان كثيرة، واخترقه 

اإلسالمي، فكان خطابه مكرسا  هجوم على الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس والجهاد
وأضاف: "لقد كان واضحا أن  لالنقسام ال موحدا للشعب الفلسطيني بدال من تعزيز الوحدة الوطنية".

اتجاه الخطاب لم يلتفت إلى مسار المصالحة وال مقتضياتها، وهو ما يؤكد مرة أخر  عدم الجدية في 
يؤكد عدم جدية السلطة في االلتزام بمسار  التعاطي مع هذا الملف".  وأشار البردويل إلى أن ما
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المصالحة، هو الهجوم العنيف الذي شنته حكومة الوفاق، على حركة حماس أول أمس الثالثاء، 
 وتحميلها مسؤولية تعطيل مسيرة المصالحة وااعادة الوحدة للوطن ومؤسساته"، على حد تعبيره.

 18/1/2018، قدس برس
 

 خيار الوحيد لمواجهة االحتاللخيار المقاومة هو ال": "الجهاد .7
أكد القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي" أحمد المدلل أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد غزة: 

بضرورة وقف التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واالحتالل وطالب  لمواجهة االحتالل.
تتهمها اسرائيل بالمسؤولية عن قتل  االسرائيلي، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية للمقاومة في جنين

 مستوطن األسبوع الماضي قرب مستوطنة "حافات غيالت" القريبة من نابلس.
طالق يد  وقال المدلل في تصريح مكتوب له، يوم الخميس: "المطلوب وقف التنسيق األمني واا

يجاد تكاتف جماهيري يحمي خاليا ال مقاومة كي تقوم المقاومة في الضفة ال ربية وتطوير أدواتها واا
 بدرها في حماية الشعب الفلسطيني والدفع عن المقدسات وتحرير األرض".

 18/1/2018قدس برس، 
 
 لجنود االحتالل في جنين طعنة في صدر المقاومة السلطة أجهزة أمن": عدم تصدي الشعبية" .8

لة السلطة التنسيق اعتبر الناطق باسم "الجبهة الشعبية" هاني الثوابتة، في تصريح له، أن مواصغزة: 
 األمني وعدم تصدي األجهزة األمنية التابعة لها لجنود االحتالل في جنين طعنة في صدر المقاومة.

وكانت قوات االحتالل، قد اشتبكت مع مجموعة فلسطينية تتبع حركة "حماس"، في وادي برقين قرب 
عملية الفدائية مساء الثالثاء جنين؛ الليلة الماضية لعدة ساعات، يعتقد أنها مسؤولة عن تنفيذ ال

 الماضي والتي أسفرت عن مقتل "حاخام" مستوطن غربي نابلس.
وطالب الثوابتة السلطة بااللتزام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ورفع يدها الثقيلة عن 

اجهة مع إلى توسيع دائرة االشتباك والمو  اودع المقاومة لتعمل بشكل طبيعي في الدفاع عن شعبها.
 االحتالل ومستوطنيه على امتداد ميادين المواجهة في الضفة ال ربية.

 18/1/2018قدس برس، 
 
 في ممارسة كافة أشكال النضال ناقامت به المقاومة في جنين هو تأكيد على حقما  ":الديمقراطية" .9

لمقاومة اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية" طالل أبو ظريفة، تصدي اغزة: 
الفلسطينية لقوات االحتالل في جنين رد فعل طبيعي على سياسة االعتقال واالجتياحات للمدن 
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وقال أبو ظريفة لـ"قدس برس": إن "ما قامت به المقاومة الفلسطينية في  الفلسطينية وجرائم االحتالل.
كفلتها المواثيق جنين هو تأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال التي 

 والقرارات الدولية لمجابهة جرائم االحتالل المتواصلة بحق أرضه ومقدساته".
 18/1/2018قدس برس، 

 
 المصري: معركة جنين تؤسس لمرحلة جديدة من المقاومةمشير  .01

، مشير المصري، إن ما جر  في جنين الليلة الماضية "ملحمة القيادي في حركة حماسقال ة: غز 
 د أن جذوة المقامة في الضفة ال ربية "مستعرة" رغم تواصل جريمة التنسيق األمني.بطولية" تؤك

وصر ح المصري في حديثه لـ"قدس برس" يوم الخميس، بأن استمرار التنسيق األمني بين السلطة 
واالحتالل وعدم االلتزام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير حول وقفه يدلل على "الدجل 

صرارها على مواصلته.السياسي"   الذي تمارسه السلطة ضد الشعب الفلسطيني واا
وحذر المصري، السلطة الفلسطينية في الضفة ال ربية من مواصلة التنسيق األمني مع االحتالل، 

 وطالبها بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حول ذلك.
من خاليا المقاومة والعمليات الفدائية في الضفة وأضاف بأن "التنسيق األمني كشف العشرات 
ورأ  أن "انسحاب قوات أمن السلطة من جنين  ال ربية، والتي لو نفذت لهزت دولة االحتالل".

إلفساح المجال لقوات االحتالل لدخولها يسجل صفعة جديدة للسلطة الفلسطينية وهي تطالب 
 نين في الضفة ال ربية".بتمكينها في غزة، بينما ال تستطيع حماية المواط

 18/1/2018قدس برس، 
 

 : اشتباك جنين يؤكد قوة المقاومة في الضفة"الناصر"كتائب  .00
شددت كتائب الناصر صالح الدين الجناح العسكر  لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين على : غزة

وعلى السلطة وقف أن حالة االشتباك للشهيد القسامي أحمد جرار في جنين تؤكد أن المقاومة قوية 
 التنسيق األمني الذي يجعل اعتقال ومالحقة المجاهدين أمرًا سهاًل للعدو.

وفي تصريح خاص لكتائب الناصر وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه زفت من خالله الشهيد 
القسامي أحمد أبو جرار من جنين البطولة الذي ارتقى نتيجة اشتباك مع العدو الصهيوني الذي 

لمدينة العتقال عدد من المجاهدين تحت تنسيق أمني مباشر من السلطة الفلسطينية التي اقتحم ا
 شكلت باستمرار هذا التنسيق الدور األبرز العتقال كل أبناء وأطياف الشعب بالضفة ال ربية.
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وأكدت الكتائب في تصريحها بأن حالة االشتباك المسلح للشهيد أحمد تؤكد على أن خاليا المقاومة 
الضفة قوية ولها حضور وعمل نوعي ولكن ظروف المالحقات األمنية للعدو والتنسيق األمني في 

 يشكل حالة الضعف الميداني الحالي.
 18/1/2018، فلسطين أون الين

 
 إصابة قائدة وحدة "اليمام" اإلسرائيلية بجراح خطيرة خالل اشتباك جنين .01

ن إصابة قائدة وحدة "اليمام"؛ إحد  وحدات كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية، النقاب ع: الناصرة
النخبة في جيش االحتالل، بجراح خطيرة، وجنديًا آخر طفيفة، خالل االشتباك المسلح في جنين 

 عشمال القدس المحتلة ، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.
رقين قرب في وادي ب ،وكانت قوات االحتالل، قد اشتبكت مع مجموعة فلسطينية تتبع حركة حماس

جنين؛ الليلة الماضية لعدة ساعات، يعتقد أنها مسؤولة عن تنفيذ العملية الفدائية مساء الثالثاء 
 الماضي والتي أسفرت عن مقتل "حاخام" مستوطن غربي نابلس.

وقالت القناة اإلسرائيلية العاشرة، إن قوات جيش االحتالل نفذت عملية معقدة وصعبة ولم تكن سهلة، 
ا اسم "طنجرة الض ط"، وهي األولى منذ سنوات التي تخوض فيها هذه القوة مثل هذه أطلقت عليه

وأوضحت أن قوات االحتالل فشلت مرتين؛ حين تم التعرف على وجود قوة "اليمام" منذ  المواجهة.
اللحظة األولى ومن ثم وقوع إصابات بين عناصرها في بداية االشتباك، وهو ما اعتبرته "فشل 

 مركب".
 19/1/2018، ين أون الينفلسط

 
 فشل في تحقيق أهدافه بعملية جنين اإلسرائيليجيش : الالقناة الثانية العبرية .01

أفادت القناة الثانية العبرية، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي قد فشلت في اعتقال أفراد الخلية : الناصرة
 س األسبوع الماضي.الفلسطينية المسؤولة عن عملية قتل المستوطن "الحاخام" قرب نابل

الخميس ، منطقة "وادي  - وكانت قوات "إسرائيلية" خاصة، قد اقتحمت الليلة الماضية عاألربعاء
برقين" غربي مدينة جنين عشمال القدس المحتلة ، وحاصرت عدة منازل، قالت إن الخلية المسؤولة 

شتباك مسلح، أسفر عن وأد  اقتحام قوات االحتالل ال عن عملية قتل المستوطن متواجدة فيها.
 عامًا ، غربي مدينة جنين. 31استشهاد الشاب أحمد إسماعيل جرار ع

وذكرت القناة العبرية، أن جيش االحتالل يواصل عملياته في جنين بحثًا عن أفراد آخرين في الخلية 
 .5-3وعن أسلحة، مرجحة بأن عدد أفراد الخلية يتراوح بين 
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ربعة مواقع في آن واحد، يعتقد أن أفراد الخلية تواجدوا فيها، وأوضحت أن قوات االحتالل دهمت أ
مشيرة إلى أن من أطلق النار على جنود االحتالل كانوا من المتعاونين مع الخلية وليس ممن كانوا 

 داخل المبنى المستهدف.
ات من وأشارت القناة الثانية، إلى أن عددًا من الوحدات العسكرية قد شاركت في العملية؛ بينها قو 

حرس الحدود، ووحدة الشرطة الخاصة عالوحدة الخاصة لمكافحة اإلرهاب ، وجهاز األمن العام 
 ومقاتلين من وحدة "جفعاتي" التي تعتبر من وحدات النخبة في جيش االحتالل.

 18/1/2018قدس برس، 
 

 على "إسرائيل" اآلن أن تواجه الجيل الثاني من المقاومين: "معاريف" .01
الحتالل مع مجموعة فلسطينية في وادي برقين قرب جنين؛ الليلة الماضية لعدة اشتبكت قوات ا

ساعات، يعتقد أنها مسؤولة عن تنفيذ العملية الفدائية مساء الثالثاء الماضي والتي أسفرت عن مقتل 
اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن على "إسرائيل" اآلن أن و  "حاخام" مستوطن غربي نابلس.

" هو نجل الشهيد أحمد جرار يل الثاني من المقاومين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الشهيد "تواجه الج
نصر جرار؛ الذي كان أحد كبار قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة 

 جنين.
عامًا؛ القيادي في حركة حماس وكان مقعدًا،  44ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن "جرار األب" 

حوصر وقتل بنيران دبابة "للجيش اإلسرائيلي"، بعد أن رفض االستسالم، زاعمة أنه كان ُيخطط 
 لسلسلة من العمليات ضد أهداف "إسرائيلية".

 18/1/2018قدس برس، 
 

 "طنجرة الضغط".. هل انفجرت بوجه "إسرائيل"؟تقرير:  .01
م" ووحدة النحبة "جفعاتي" .. عليلة قاسية مرت على الشرطة الخاصة "اليما: خاص –القدس المحتلة 

هكذا قال اإلعالم الصهيوني بعد سبعة أيام من البحب المضني المتواصل الُمعزز بوحدات النخبة 
 والكوماندوز ووسائل االستخبارات التكنولوجية بحثًا عن منفذي عملية "حفات جلعاد".

ه اإلعالم العبري عن منفذي محلل الشؤون العبرية في "المركز الفلسطيني لإلعالم" تابع ما تناقل
عملية قتل الحاخام من مستوطنة عحفات جلعاد  وصواًل الدعاء جيش الكيان أنه حقق أهدافه من 

 خالل العملية.
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ومما ال شك فيه أن العملية أثبتت بوجه قطعي أن المنظومة األمنية والدفاعية فاشلة، وقد جاء ذلك 
لقد تجاوز منفذو العملية "رادار الشاباك" والكاميرات  من خالل تلميحات قادة الكيان عندما قالوا:

 المزروعة في منطقة العملية.
كما أن المنطقة بحد ذاتها هي منطقة أمنية بالوصف الصهيوني؛ ويوجد فيها الجيش وقطعان 

وأضاف المحلل: "وحسب ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في  المستوطنين بشكل دائم.
في عملية قتل الحاخام؛ فإن الشاباك كانت تقديراته أن المنفذين فروا شمال الضفة  بداية التحقيق

وتحديدًا إلى جنين، ولم يختاروا الخيار األقرب وهو مدينة نابلس، وعندما تم توسيع عمليات البحب 
 عن مكان المنفذين، وردتهم معلومات من جهاز األمن الوقائي في مدينة جنين أن هناك سيارة يشتبه

 بها قد تكون تابعة ألفراد الخلية التي نفذت الهجوم".
وأكد محلل الشؤون الصهيونية في "المركز الفلسطيني لإلعالم" أنه ورغم أن االحتالل زج  بوحداته 
الخاصة من عاليمام  وعجفعاتي  في منطقتين مختلفتين في المدينة كما قالوا للقضاء على الخلية، إال 

فأطلق النار من خالل  -وقلب السحر على الساحر-الوحدات الخاصة  أن أحد المقاومين باغت
مسدسه الخاص على عنصرين من وحدة عاليمام  فأصاب أحدهما إصابة خطيرة واآلخر كما يدعون 
إصابته طفيفة، ونجح في إرباك الوحدتين الصهيونيتين، فيما نجح مقاوٌم آخر بالفرار والتواري عن 

 ل جدارة وبراعة.أعين الوحدات المختارة بك
ولفت المحلل إلى أن الجيش الذي أطلق على عمليته اسم "طنجرة الض ط" قد انفجرت في وجهه، 
فقد قال محلل الشؤون العسكرية اإلسرائيلية في موقع والال العبري: إن مصادر في جنين تفيد بأن 

ئيلية شمريت مئير: "قد منفذ هجوم عحفات جلعاد  ما زال حرًا طليقًا"، فيما قالت الصحفية اإلسرا
 يكون حدب لبٌس، ومنفذ هجوم عحفات جلعاد  ال يزال على قيد الحياة".

 18/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 واالحتالل يتوعد بالمزيد ..بعملية جنين دونيشيووزراء إسرائيليون نتنياهو وليبرمان  .01
ومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الحك، أن محمد وتد، عن 18/1/2018، 48عرب ذكر موقع 

بالعملية التي نفذها جيش االحتالل في جنين شمال الضفة ال ربية  أشادوا والعديد من وزراء حكومته،
المحتلة، والتي استهدفت منفذي عملية قتل حاخام يهودي قبل أيام قرب نابلس، وفق جيش 

 االحتالل.
الخاصة على العملية، متوعدا بـ"الوصول لكل من  وبارك نتنياهو الذي يزور الهند جنود الوحدة

 يحاول المس بأمن إسرائيل ومواطنيها"، على حد قوله.
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وتمنى نتنياهو الشفاء للجنديين اإلسرائيليين المصابين خالل العملية، واللذين يرقد أحدهما في حالة 
فإن الجندي الذي أصيب وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،  حرجة في أحد المستشفيات اإلسرائيلية.

بجروح خطيرة من إصابته بعيار ناري في صدره حالته مستقرة لكنه ما زال في خطر، وهو يتنفس 
بشكل مستقل ويعامل في وحدة العناية المركزة، فيما أصيب الجندي الثاني بجروح طفيفة، بعد 

 تعرضه لطلقات نارية في ساقيه.
رمان، فقال إن الجنود نفذوا "عملية معقدة وناجحة لإلمساك أما وزير األمن اإلسرائيلي، أفي دور ليب

بقتلة الحاخام رزيئيل شيبح"، مضيفا أنه "لن يكون للمخربين مكان ليختبئوا فيه، وأن يد الجيش 
 ستصل إليهم حيب كانوا"، وفق زعمه.

خام شيبخ"، وقال ليبرمان: "قوات الجيش نفذت عملية معقدة و"ناجحة" العتقال منفذي عملية قتل الحا
أبارك لقوات اليمام على رباطة جأشهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، لن يكون هناك أي مأو  لما 

 وصفهم "للمخربين"، سنصل إليهم أينما كانوا"، حسب تعبيره.
بدوره، قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين" إنه "يفخر بخير أبناء إسرائيل الذين يواصلون العمل في هذه 

 في مالحقة قتلة الحاخام"، داعًيا إلى الصالة من أجل شفاء الجرحى من الجيش. الساعة
من جانبه، حيا وزير المواصالت واالستخبارات يسرائيل كاتس، العناصر المشاركة بالعملية، قائال إن 

 إسرائيل "ستدافع عن نفسها، وستحاكم كل من يحاول المس بمواطنيها"
الداخلي غلعاد إردان، قائال إن إسرائيل أوصلت رسالة واضحة  ذات الموقف عبر عنه وزير األمن

إلى من وصفهم "بالقتلة الملعونين ومن يقف وراءهم" على حد تعبيره، مضيفا أن الرسالة "مفادها، أن 
 مقاتلينا سيصلون إليكم في كل مكان تختبؤون فيه، ليحاسبوكم".

هودي"، نفتالي بينيت أن "إسرائيل غير قادرة بالمقابل، اعترف وزير التعليم وزعيم حزب "البيت الي
على إحباط كل عملية في الضفة ال ربية"، إال أنه أكد "قدرتها على الوصول ألي مخر ب فيها"، 

 وتابع "حماس ضعيفة في الضفة ال ربية"
اها فيما تمنت وزيرة القضاء أييليت شاكيد "شفاء عاجال للمصابين اإلسرائيليين في العملية"، معتبرة إي

دليال "على اليد الطويلة لدولة إسرائيل، التي ستصل إلى "اإلرهابيين" في كل وقت وفي كل مكان"، 
 على حد تعبيرها.

رفائيلي، إلى أن "العملية تشكل رادعا إسرائيليا لإلرهاب"، معربة -وقالت عضو الكنيستـ شولي معلم
الجلل الذي نزل عليها"، حسب عن أملها بأن "تجد عائلة شيبح بذلك عزاء لها، على المصاب 

 أقوالها.
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بينما عقبت زوجة الحاخام القتيل على العملية قائلة: "إن ما يواسيني ليس االنتقام، ولكنه اإلسراع في 
 البناء االستيطاني، والمصادقة على تحويل البؤرة التي وقعت قربها العملية إلى مستوطنة".

مساء أمس  اعترف ليبرمان رام هللا والناصرة، أن ، من19/1/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 
الخميس، بفشل العملية التي نفذتها القوات الخاصة بتحقيق الهدف المحدد لها. وأوضح في 

العبري، بأن الشهيد الفلسطيني هو أحمد إسماعيل جرار وهو ابن عم « والال نيوز»تصريحات لموقع 
متهم بتصفية الحاخام المستوطن في منطقة نابلس أحمد نصر جرار المستهدف في العملية، وهو ال

 «.إن الوزارة ستشكل لجنة تحقيق لدراسة كل جوانب العملية»األسبوع الماضي. وقال: 
 

 كية للقدسير عن تصريحاته عن نقل السفارة األمنتنياهو يتراجع  .01
فيها إنه يعتقد تراجع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن تصريحات قال 

أن الواليات المتحدة ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في غضون عام، وذلك بعد أن نفى 
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو الذي يزور الهند بهذه  الرئيس األمريكي دونالد ترامب صحتها.

د أن واشنطن تفكر األيام، إن رئيس الحكومة يدرك أن بناء سفارة جديدة سيست رق أعواما لكنه يعتق
ولم يحدد المسؤول  “.إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير” في

 الذي طلب عدم نشر اسمه تحديد تلك الخطوات أو ذكر أي مواعيد لبدء عمل السفارة في القدس.
 18/1/2018، 48عرب 

 
 خطة إسرائيلية لتدمير األنفاق وحماس تدعو لمواجهتها .01

قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي إيزنكوت إنه وضع خطة متكاملة لتدمير كل أنفاق 
الفصائل الفلسطينية التي تتجاوز الحدود اإلسرائيلية بحلول نهاية العام الجاري، بينما قالت حركة 

 المقاومة اإلسالمية عحماس  إن هذه الخطة تستدعي ردا فلسطينيا.
أمس الخميس بالتزامن مع كشف الجيش اإلسرائيلي أمس عن نفق حفر وجاءت تصريحات إيزنكوت 

مترا خلف  120انطالقا من داخل قطاع غزة بطول كيلومترين وعمق ستة أمتار تحت األرض، ويمتد 
واستدعى جيش االحتالل صحفيين  .1948السياج الحدودي بين القطاع واألراضي المحتلة عام 

جهاد اإلسالمي أنها من قامت بحفره استعدادا لمواجهة قادمة مع لمشاهدة النفق الذي أكدت حركة ال
إسرائيل. وقال متحدب عسكري إسرائيلي إن هذا النفق هو واحد من ثالثة أنفاق دمرت منذ 

 أكتوبر/تشرين األول الماضي، مضيفا أن التهديد من جانب حركة حماس لم ينته.
 19/1/2018الجزيرة.نت،  
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 ج تحت األرض على الحدود مع غزةتل أبيب تكشف تفاصيل سيا .01
كيسوفيم عإسرائيل : كشف الجيش اإلسرائيلي أمس، تفاصيل سياج كبير تحت األرض، يبنى حول 

وأوضح  قطاع غزة للتمكن من احتواء خطر األنفاق الفلسطينية التي يتم حفرها انطالقا من القطاع.
اج تشابه تلك التي تستخدم في بناء أن التقنيات المستخدمة في بناء السي إسرائيلي مسؤول عسكري

وأشار المسؤول العسكري إلى أن  جدران الدعم للمباني الشاهقة، أو مواقف السيارات تحت األرض.
كما  لصد هجمات األنفاق من قطاع غزة.« عميقا بما فيه الكفاية»السياج تحت األرض سيكون 

جدار تحت األرض، سيمنع تسلل سيتم أيضا بناء سياج أمني جديد طوله ثمانية أمتار فوق ال
 ال زاويين داخل إسرائيل، بحسب المسؤول.

ومن جانبه، قال المتحدب باسم الجيش اإلسرائيلي، جونثان كونريكوس، للصحافيين خارج بلدة 
كيسوفيم، والتي تم هدم نفق تابع لحركة الجهاد اإلسالمي فيها في شهر أكتوبر الماضي، إن السياج 

أي محاولة لحفر األنفاق داخل »، محذرا من أن «سياج مكتمل تحت األرضأول »الراهن سيكون 
لكن المسؤول العسكري الكبير أوضح أن  من قبل الجيش.« إسرائيل سيتم تحديدها واستهدافها

التخلص من خطر األنفاق ال يعني أبدا أن الفصائل في قطاع غزة ستوقف الهجمات. وتابع موضحا 
 «.ت للبحر واألرضأنهم يتدربون، ويبنون قوا»

  19/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 تعّبر عن أسفها وندمها الشديدين إزاء حادثتي السفارة وزعيتر "إسرائيل" .11
قد مت الحكومة االسرائيلية أسفها وندمها رسميًا عن حادثة السفارة االسرائيلية في  :عبترا  -عمان 

ومتابعة االجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة عمان وحادثة الشهيد رائد زعيتر، وتعه دت بتنفيذ 
االسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك 

 تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.
رة وأعلن وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي  باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن وزا

الخارجية وشؤون الم تربين تلق ت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية االسرائيلية عب رت فيها عن أسف 
الحكومة االسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة االسرائيلية في عم ان التي وقَعت في تموز 

حادثة استشهاد القاضي من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء 
 األردني زعيتر.



 
 
 
 

 

 15 ص             4529 العدد:             1/19/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

وقال المومني إن الحكومة االسرائيلية تعهدت رسميَا من خالل المذكرة بتنفيذ ومتابعة االجراءات 
القانونية المتعلقة بحادثة السفارة االسرائيلية بعم ان مثلما تعه دت بتقديم تعويضات ألهالي الشهداء 

 الثالثة.
   19/1/2018الدستور، عّمان، 

 
 بتمويل االحتالل لتشريد الفلسطينيين ة"ريغافيم".. ذراع استيطاني .10

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، يوم الخميس، النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية تمول : محمد وتد
وترصد الميزانيات للجمعية االستيطانية "ري افيم" التي تنشط في إخالء المواطنين الفلسطينيين من 

قام  ة بؤر استيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة.أراضيهم واا
وغالبا ما تتوجه الجمعية اليمينية، التي تنشط من أجل إخالء التجمعات الفلسطينية وتمول رصد 
تحركات الناشطين اليساريين، إلى المحاكم اإلسرائيلية من أجل إخالء الفلسطينيين من أراضيهم. 

ائيلية ميزانيات تقدر بماليين الشواقل من األموال العامة من وفي الوقت نفسه، ترصد الحكومة اإلسر 
 خالل المجالس اإلقليمية االستيطانية بالضفة ال ربية المحتلة.

وتنشط الجمعية سياسيا وميدانيا بجمع المعلومات حول البناء للفلسطينيين، ونشر تقارير مفصلة 
لمحاولة التأثير على سياسة الحكومة وواسعة حول الموضوع، وغالبا ما تستأنف للمحكمة العليا 

وسلطات االحتالل، وال يمول هذا النشاط عادة من األموال العامة، على األقل عندما يتعلق األمر 
بالمنظمات اليسارية. حيب لم تتلق المنظمات غير الحكومية مثل "بتسيلم" و "السالم اآلن" و "ييش 

 ل سنوات عملها.دين" شيكال واحدا من أموال دافعي الضرائب خال
وتقود الجمعية االستيطانية حاليا المعركة القانونية إلخالء قرية سوسيا الفلسطينية في جبال الخليل 

 الجنوبية، وقد عملت في الماضي على إخالء قرية الزرنوق مسلوبة االعتراف بالنقب. 
 18/1/2018، 48عرب 

 
 بالعراق؟ "إسرائيل"ماذا تفعل تقرير:  .11

رجية اإلسرائيلية على بب دعاية وروايات كاذبة في دول عربية، من خالل شبكات تعمل وزارة الخا
التواصل االجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"تويتر"، حيب تفتح صفحات وحسابات يزورها بعض 
المواطنين في هذه الدول، خاصة التي تسود فيها فوضى أمنية، وتست ل أحداثا مأساوية، مثل 

ظهار إسرائيل كدولة "مسالمة" وأنها تعاني من عمليات تفجيرية، من أجل ت مرير الدعاية اإلسرائيلية واا
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عمليات كهذه. ويختفي عن هذه الصفحات والحسابات اإلسرائيلية حقائق حول الممارسات اإلسرائيلية 
 التي تصل إلى حد جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

رئيس دائرة الدبلوماسية الرقمية العربية حول هذه الصفحات والحسابات في "فيسبوك" و"تويتر"، قال 
يوم الخميس، إن "هدفنا هو يلية، في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يونتان غونين، لإلذاعة العامة اإلسرائ

إنشاء حوار مع أشخاص في العالم العربي عن طريق الشبكات االجتماعية. وكان صعب إجراء 
وهدفنا هو التحدب، واألهم من ذلك طرح رسائل دولة  حوار كهذا قبل إنشاء الشبكات االجتماعية.

إسرائيل أمام الجمهور داخل هذه الدول، وخاصة في دول مثل العراق، التي ال يوجد سالم مباشر 
وفي رد ه على سؤال بأنه "ال توجد أي عالقة عمليا مع العراق"، قال غونين إنه "ال يوجد لنا  معها".

شارة إلى أن إسرائيل يمكن أن تنشط بوسائل أخر  وغير رسمية في اتفاق سالم معها، ببساطة" في إ
 هذه الدول.

ونشرت هذه الدائرة اإلسرائيلية منشورا في صفحتها في "فيسبوك" في أعقاب عملية تفجيرية وقعت في 
ب داد قبل عدة أيام. وادعى غونين أنه "وضعنا منشورا كخطوة تعاطف مع السكان العراقيين". 

األساليب التي يستخدمها في شبكات التواصل، أنه "كتبت في فيسبوك وتويتر أن وأضاف شارحا 
إسرائيل تعبر عن أساها وصدمتها لسقوط قتلى أبرياء في عمليات إرهابية وتأمل بأن يعود الهدوء 
واالستقرار إلى العراق وتمد يدها إلى جميع جيرانها وتتمنى ظروفا تسمح بإقامة عالقات طبيعية 

 ون مثمر لمصلحة شعوب المنطقة". معها وتعا
وحول توقيت وضع المنشور في "فيسبوك" اآلن، قال غونين إن "هذا المنشور هو نتيجة لحوار 
ديناميكي نجريه مع السكان العراقيين في األشهر األخيرة"، زاعما أن "هناك زيادة كبيرة في اإلعجاب 

في ذلك الرغبة بإقامة عالقات بين الدولتين  تجاه إسرائيل"، وأنه "يتجلى ذلك بمظاهر التأييد، بما
 واإلدراك أنه ال يوجد في التطبيع مع إسرائيل أي عيب".

 18/1/2018، 48عرب 

 
 ساعات من الرعب والترقب عاشتها عائلة جرار خالل العملية التي نفذها الجيش اإلسرائيلي في جنين .11

العملية، شاهدت جثة ملقاة على األناضول: "تم تقييدي واحتجازي لعدة ساعات خالل  - جنين
 األرض، كانت لشخص يشبه أخي وبمالبس أخي، لقد عرفته من مالبسه".
عامًا  حديثه، يروي ما  31بهذه الكلمات بدأ محمد شقيق الشهيد الفلسطيني أحمد إسماعيل جرار ع

 ربية، على الخميس، بحي وادي برقين بمدينة جنين شمالي الضفة ال عاشته العائلة ليلة األربعاء/
 وقع أزيز الرصاص، وفقدان أحمد، إثر عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش اإلسرائيلي.
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ساعات عاشت فيها عائلة جرار حالة من الخوف والترقب، وكانت منازلها هدفًا للعملية العسكرية 
بشكل من منازلها بشكل كامل وتسويتها باألرض، باإلضافة لهدم رابع  3التي أدت أيضا إلى هدم 

واستهدفت العملية القبض على شبان تتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل مستوطن قرب  جزئي.
 نابلس عشمال  األسبوع الماضي، بحسب إعالم إسرائيل.

وتضاربت األنباء طيلة ساعات الليل وحتى الصباح حول هوية الشهيد، إذ أعلنت وزارة الصحة 
نصر جرار"، قبل أن تتراجع عن ذلك لتعلن فيما بعد أنه ليس  الفلسطينية بداية األمر استشهاد "أحمد

نما ابن عمه "أحمد إسماعيل جرار".  الشهيد، واا
وسب ب تضارب األنباء، وعدم إعالن الجيش اإلسرائيلي لهوية المستهدفين بالعملية، حالة من اإلرباك 

لذي أعلن عن استشهاده لياًل، والقلق الكبيرين بين أفراد العائلة، ال سيما والدة أحمد نصر جرار، ا
 وفي ساعات الصباح كان هناك نفيًا للخبر.

وما أن انسحبت القوات اإلسرائيلية مخلفة دمارًا كبيرا بعد هدم المنازل، حتى خرج أفراد عائلة جرار 
من المنازل المحيطة التي احتجزتهم القوات اإلسرائيلية فيها، وهم بحالة يرثى لها، بحسب شهود 

نهم من أصيب بحالة إغماء وانهيار، نتيجة الصدمة من رؤية منازل العائلة وقد سو يت عيان، م
 باألرض.

 19/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يستدعي طفال  في التاسعة من عمره للتحقيق .11
سل مت قوات االحتالل، يوم الخميس، طفاًل من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالغًا لمراجعة 

أعوام   9وأفاد مصدر أمنى، بأن قوات االحتالل سل مت الطفل محمود أحمد صالح ع ا.مخابراته
 بالغًا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبًا، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

يذكر أن قوات االحتالل تقوم في الفترة األخيرة باستدعاء األطفال من بلدة الخضر، لمراجعة 
 م. أعوا العشرةاتها، آخرها كان قبل يومين لطفل لم يتعد مخابر 

 18/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 عن البوابات اإللكترونية بمدخل باب العمود عوضا   إسمنتية ا  الحلواني: االحتالل يبني غرف .11
كشفت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، عن شروع سلطات االحتالل بإنشاء : محمد عطا هللا

على مدخل باب العامود، الذي يعد المدخل الرئيسي للمسجد األقصى؛ وذلك لتفتيش  إسمنتيةغرف 
وقالت الحلواني في حديب  الوافدين عوضا عن البوابات اإللكترونية التي أسقطتها الهبة المقدسية.
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ين خاص لـ"الرسالة نت" مساء الخميس، إن إقامة تلك ال رف تهدف إلى زيادة التضييق على المرابط
والوافدين بشكل يومي لألقصى؛ بذريعة التفتيش في محاولة لتهويد المسجد وفرض الت يير المكاني 

التي فشل االحتالل في نصبها  اإللكترونيةوأضافت أن هذه ال رف الحجرية شبيهة بالبوابات  فيه.
تاريخ عبر مسبقا، مشددة على أن السلطات اإلسرائيلية تسعى إلى تهويد القدس ومحاولة تزوير ال

وأكدت الحلواني أن االحتالل يشن حملة غير مسبوقة على  وفرض السيادة على المدينة. أحكام
المسجد األقصى، ضمن محاوالت السيطرة واخالء الساحة لمستوطنيه عبر شرعنة السماح لهم 

لتصرف بصلوات علنية وتأدية طقوس تلموديه، "إلى حد مطالبتهم بوقاحة بحقهم في العبادة بحرية وا
 التام بالمسجد األقصى".

 18/1/2018، الرسالة نت
 

 شتاء غزة.. مآٍس تتكالب على فقرائها .11
كثيرة لسكان العشوائيات بقطاع غزة، حيب ُت رق مياه األمطار الشوارع : يعاني محمد عمران -غزة 

صفيح، قبل أن الترابية عغير المعبدة ، ثم تندفع بقوة داخل المنازل المكونة في أغلبها من ألواح ال
 ي ادرها بعض سكانها حتى يتوقف هطول األمطار، أو يتم إخراج المياه منها بشكل يدوي.

ذا كانت مآسي فصل الشتاء تبرز جليا في  حيًّا ومنطقة عشوائية منتشرة بالقطاع، فإنها تظهر  29واا
ان، حيب كذلك في تجمعات سكنية أخر ، حسب وكيل وزارة األش ال العامة واإلسكان ناجي سرح

ت يب البنى التحتية كالطرق المهيأة وشبكات تصريف مياه األمطار والصرف الصحي، ناهيك عن 
 عدم توفر الحد األدنى من مقومات الحياة اآلدمية.

بشكل عام، والفقراء بوجه خاص، خالل فصل الشتاء  المواطنين في غزةويعزو الوكيل تفاقم معاناة 
مواد البناء والمواد األساسية بالبنى التحتية إال بإجراءات معقدة،  إلى الحصار ومنع االحتالل إدخال

إضافة إلى سنوات االنقسام التي وصفها بالعجاف، وما نتج عنها من ضعف تمويل المانحين 
 ال ربيين للمشاريع ب زة.

 13وبينما يتحدب المسؤول الحكومي للجزيرة نت عن نقص تسعين ألف وحدة سكنية ب زة، ونحو 
حدة سنويا لمعادلة النمو السكاني، إضافة إلى آالف البيوت المدمرة خالل الحروب، فهو يحذر ألف و 

 من توسع وتفاقم المناطق العشوائية ل ياب حلول توفر مساكن مالئمة لقاطنيها.
ولئن كان واقع حال التجمعات المهمشة بالقطاع خالل الشتاء ي ني عن السؤال حول معيشة 

عوز الشديد ألبسط االحتياجات الشتوية كاألغطية ومالبس الشتاء، وأدوات السكان، فإن حالة ال
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التدفئة كبيرة وكثيرة مقارنة بالقليل المقدم لهؤالء األشد عوزا من مساعدات، وفق حديب الناشط 
 بالعمل اإلغاثي أسامة دويدار.

ري واسع إلنشاء منازل ويؤكد دويدار للجزيرة نت أن معاناة عائالت أفقر الفقراء تحتاج إلى تدخل خي
مناسبة لهم، أو تأهيل منازلهم الحالية إلنهاء معاناتهم في فصل الشتاء. ويدعو الناشط إلى تزويدهم 

 بالحد األدنى من احتياجاتهم اإلنسانية للتقليل من تداعيات األمطار والبرد القارص على ص ارهم.
 18/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 األقصى والمقدسيين ضمن حملة ممنهجة ر مسبوقة ضدّ عمرو: إجراءات غي جمال .11

حذر المؤرخ المقدسي الدكتور جمال عمرو من بدء سلطات االحتالل بمشاريع : محمد عطا هللا
جراءات قمعية غير مسبوقة ضد المسجد األقصى والمقدسيين، معتبرا أن "ما يجر  يمهد  تهويدية واا

و في حديب خاص لـ"الرسالة نت" مساء الخميس، أن وأكد عمر  ألمر كبير ُيدبر للقدس المحتلة".
حكومة االحتالل أخذت الضوء األخضر من اإلدارة األمريكية وعلى رأسها دونالد ترامب؛ للبدء في 

 تنفيذ مخططاتها التهويدية وفرض السيادة والسيطرة على مدينة القدس والمسجد األقصى.
ممنهجة من االعتداءات واالقتحامات المستمرة وأوضح أن هذه اإلجراءات تأتي ضمن حملة كبيرة و 

 بقوة، وضمن هذا المنهاج المتطرف والذي يهدف لوضع اليد والسيطرة اإلسرائيلية على األقصى.
دخال المواد الالزمة لصيانة وترميم المسجد  وبي ن أن سلطات االحتالل منعت إنارة قبة الصخرة واا

وأشار عمرو أن تلك  في سابقة هي األولى من نوعها". األقصى، "لدرجة منعهم تقليم أشجار الزيتون
بعد؛ كسر المقدسيين  إعدادهااإلجراءات المتسارعة تأتي تماشيا مع مخططات التهويد التي جر  

 لكترونية على أبواب المسجد األقصى في شهر يوليو الماضي.إقرار االحتالل تركيب بوابات 
هدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس، وجعل ولفت إلى أن الممارسات األخير لالحتالل ت

 األغلبية فيها للمستوطنين.
 18/1/2018، الرسالة نت

 
 يتصدر قائمة األكثر تداوال  على تويتر "جنينوسم " .11

تصدر هاشتاق #جنين، قائمة األكثر تداوال على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، ": بترا" –السبيل 
 ه قوات االحتالل هيمنتها على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها.في الوقت الذي تعزز في

سنة   22محمد جرار ع إسماعيلتزامنا مع استشهاد الشاب أحمد  إطالقهوتضمن الهاشتاق الذي تم 
أكثر من عشرة آالف ت ريدة تضامن وتنديد باألعمال الوحشية التي تضمنت االعتداء على سكان 
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الصوت وال از والعيارات المعدنية الم لفة بالمطاط وهدم ثالثة منازل  المدينة بالرصاص الحي وقنابل
 في منطقة واد برقين غرب المدينة.

وتداول الم ردون ت ريدات تضمنت أخبارًا ومعلومات عن مستجدات االشتباكات بين المواطنين 
تدعو إلى الصمود  الفلسطينيين وقوات "الكوماندوز" االسرائيلية، كما أطلقوا عليها. إضافة لعبارات

 ومواصلة الدفاع عن المدينة.
 18/1/2018السبيل، عّمان، 

 
 مباتر  إعالنبعد  21ارتفاع شهداء فلسطين إلى  .11

شهداء هبة القدس  الخميسرفع استشهاد شاب فلسطيني في جنين، شمال الضفة ال ربية، فجر 
 رافه بالقدس عاصمة إلسرائيل.شهيدا منذ إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب اعت 21األخيرة إلى 

آخرون خالل المواجهات مع االحتالل  5632ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيب 
 .18/1/2018يوم الخميس منذ السابع من ديسمبر/كانون األول الماضي وحتى 

 18/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 األقصىالمسجد مشاريع معطلة بقرار االحتالل في  .11
لم يكن قرار االحتالل وقف أعمال الترميم بالمسجد األقصى الثالثاء : أسيل جندي -المحتلة  قدس ال

الماضي األول من نوعه، بل سبقه منع عدة مشاريع حيوية وضرورية للمسجد األقصى، واستمرار 
ة ووفق دائرة األوقاف اإلسالمية، فإن تدخل الحكوم المحاوالت لفرض قانون سلطة اآلثار عليه.

بمحاولة تطبيق قانون آثار إسرائيل على المسجد، وهو ما رفضته األوقاف  2003اإلسرائيلية بدأ عام 
 التي رفضت أيضا التنسيق مع سلطات االحتالل في ما يخص مشاريع األقصى.

المشاريع القائمة  -حسب مدير دائرة األوقاف الشيخ عزام الخطيب-وشمل قرار منع الترميم األخير 
سيفساء والزخارف الجبصية الملونة وغير الملونة داخل األقصى، وترميم أسقف المصلى وهي: الف

المرواني، ومشروع اإلنارة الخارجية والداخلية لألقصى، وت يير الرخام الخارجي لقبة الصخرة، وتهديد 
 من يخالف القرار باالعتقال.

ك األردن عبد هللا الثاني الخاص وأكد أن من أبرز المشاريع المعطلة قبل المنع األخير مشروع مل
 بإنارة قبة الصخرة المشرفة من الخارج، حيب تمنع سلطات االحتالل إدخال المواد الالزمة إلنجازه.

وأشار الخطيب في حديثه للجزيرة نت إلى مشاريع أخر  يعيقها االحتالل منذ سنوات طويلة، ومنها 
الشرقية، وتبليط ساحات المسجد والمصاطب، منع األوقاف من إزالة أكوام األتربة من المنطقة 
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باإلضافة إلى البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصاالت أرضية لم ترمم منذ ستينيات 
طفاء في المسجد،  القرن الماضي. وذكر أن االحتالل يمنع منذ سنوات تأسيس نظام إنذار واا

ة تالفة أو حتى تركيب لمبة جديدة مكان أخر  والمشاريع الزراعية، حيب "ال يمكننا تقليم شجر 
صدار  معطلة". وتطرق الخطيب لمنع سلطات االحتالل األوقاف من ترميم منطقة باب الرحمة، واا

قرار من المحاكم اإلسرائيلية بإغالقه، وقرار آخر بمنع افتتاح مركز باب ال وانمة الذي كانت تستعد 
 رمضان المنصرم. الدائرة لتدشينه لخدمة المصلين قبيل شهر

 18/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 ونروااأل تقليصات  نابلس: وقفة احتجاجية ضدّ  .10
في محافظة نابلس الخميس، وقفة  األونروانظمت اللجنة الوطنية المركزة لمواجهة تقليصات : نابلس

التي وشارك بالوقفة  احتجاجية ضد تقليصات الوكالة وفصل المعلمين من حملة درجة الدبلوم.
نظمت أمام مكتب خدمات شؤون الالجئين في باب الساحة بالبلدة القديمة، العشرات من معلمي 
الوكالة والفصائل والفعاليات، حيب رفعوا الفتات تندد بتقليصات الوكالة والمخططات الهادفة إلى 

 تصفية قضية الالجئين.
 18/1/2018، فلسطين أون الين

 
 الثالثاء احتجاجا  على تخفيض الخدمات ومي يتوقفون ساعة موظفو األونروا .11

قالت مصادر مطلعة في األونروا لـ"ال د" إن "المؤتمر العام التحادات : نادية سعد الدين -انعم  
العاملين المحليين في الوكالة عقد اجتماعًا طارئًا، أمس في عمان عبر "الفيديو كونفرنس"، لـ "بحب 

 عكاساتها على الالجئين الفلسطينيين وحقوق العاملين في الوكالة".تداعيات األزمة المالية للوكالة، وان
من الشهر الجاري، لجميع العاملين في  29 وقرر االجتماع "التوقف عن العمل لمدة ساعتين، يوم

الوكالة، تزامنًا مع مسيرة للعاملين في قطاع غزة تنطلق بنفس الوقت، ومن ثم عقد اجتماع موسع، 
لجميع االتحادات عبر عالفيديو كونفرنس ، يتبعه مؤتمر صحفي مركزي، في  في اليوم الذي يليه،

 تحادات من قطاع غزة".األول من الشهر المقبل، لجميع رؤساء اال
وأكد االجتماع ضرورة "استمرار عمل األونروا في مختلف مناطق عملياتها الخمس عاألردن وسورية 

دعم الالزم لها من قبل المانحين حتى تستطيع القيام ولبنان والضفة ال ربية وقطاع غزة ، وتقديم ال
 بمهامها وتقديم خدماتها"، ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، منهم مليونان في األردن.

 19/1/2018الغد، عّمان، 
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 : عروبة القدس ال تقبل العبث أو التغييرفي ختام مؤتمر القدس شيخ األزهر .11
يف رئيس مجلس حكماء المسلمين، يوم الخميس، أن القدس هي أكد أحمد الطيب، شيخ األزهر الشر 

العاصمة األبدية لدولة فلسطين المستقلة، والتي يجب العمل الجاد على إعالنها رسمي ًا واالعتراف 
وأضاف الطيب في البيان الختامي لمؤتمر األزهر العالمي لنصرة القدس، أن عروبة  الدولي بها.

وأعلن البيان الرفض  الت يير، وهي ثابتة تاريخي ًا منذ آالف السنين. القدس أمر ال يقبل العبب أو
 القاطع لقرارات اإلدارة األمريكية األخيرة والتي وصفها بأنها ال تعدو أن تكون حبرًا على ورق.

المؤتمر مؤازرته لصمود الشعب الفلسطيني الباسل ودعم انتفاضته في مواجهة القرارات  وأعلن
وأعرب المؤتمر عن اعتزازه . المت طرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد األقصى

اح األزهر بالهبَّة القوية التي قامت بها الشعوب العربيَّة واإلسالمية وأحرار العالم، وأعلن اعتماده اقتر 
وأعلن المؤتمر عن مبادرة األزهر بتصميم مقرر دراسي  م عامًا للقدس الشريف.2018أن يكون عام 

وفي ختام البيان، حب المؤتمر كل  عن القدس الشريف ُيدرَّس في المعاهد األزهرية وجامعة األزهر.
 ة القدس، وتأكيد ُهويتها.الهيئات والمنظمات العالمية ودعاها إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدين

 18/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 البابا تواضروس: قرار ترامب ظالم ونقف بجانب الفلسطينيين .11
ليشخ تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر لفضيلة 

جميعًا بفكر  نلتقياًل: ما أجمل أن هذا المؤتمر، قائ فيعلى دعوته للمشاركة  األزهر، أحمد الطيب،
، مضيفًا أن ما يجمعنا هو وعقائدي وديني ثقافيواحد من أجل قضية سامية مصيرية لها بعد 

المدينة المقدسة وهى ليست مجرد مكان يتمتع ببعض اآلثار ولكنها رمز لاللتقاء وعلى أرضها 
 المقدسة نزلت األديان.

ترامب ظالم وجائر ونحن نرفض الظلم والقهر واست الل  وأكد البابا تواضروس أن قرار الرئيس
النصوص الدينية، إننا نقف دائمًا بجانب من يناضلون من أجل حريتهم وكرامتهم وحقوقهم ضد 
الم تصبين، وعلينا أن نفكر كيف يستعيد هذا الشعب حقوقه. واختتم البابا تواضروس كلمته بأنه ال 

األرض لذا نخاطب العالم كله لينظر للقضية الفلسطينية  يمكن تجاهل مشاعر الماليين على وجه
 بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف. الفلسطينيبعين اإلنصاف، لمنح حق المصير للشعب 

 19/1/2018األهرام، القاهرة، 
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 شومان يؤكد رفض األزهر زيارة القدس تحت االحتالل .11
ي كلمته باليوم الثاني لمؤتمر األزهر العالمي أكد وكيل األزهر الشريف عباس شومان، ف: القاهرة

لنصرة القدس، أن األزهر الشريف على موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، 
 وأنه سيظل حائط صد منيعًا في وجه من يريد شرا باإلسالم ومقدساته بل باإلنسانية وحضارتها.

نما وأنه األولى بالمسلمين اليوم أن يشدوا الر  حال إلى مدينة القدس ال لزيارتها تحت االحتالل، واا
لتحريرها بكل وسيلة ممكنة، فالمسلم ال يفرط في شبر من أرض سلبها معتد أثيم، فكيف واألرض 

 الم تصبة أرض اإلسراء والمعراج، أولى القبلتين وثالب الحرمين؟!
 19/1/2018االتحاد، أبو ظبي، 

 
 جديد" سفير لتعيين "االستمزاج قبل تفتح لن ائيليةاإلسر  السفارة": الغد"مصادر لـ .11

 أوالً  تمر أن يجب عم ان في اإلسرائيلية السفارة فتح إعادة أن أردنية دبلوماسية مصادر أكدت عم ان:
 تصريحات وجاءت .كالمعتاد عملها لمزاولة تعود أن قبل ،"جديد سفير لتعيين االستمزاج إجراءات"بـ

 عمان في سفارتها فتح ستعيد بأنها الخميس، اإلسرائيلية، الحكومة إعالن ىعل رداً " ال د"لـ المصادر
 .األردنية الحكومة مع لتفاهمات التوصل تم بعدما

 19/1/2018 عّمان، الغد،
 

 : لتصويب بوصلة اهتماماتنا لتأكيد التمسك بقضايانالنصرة القدس زهرالسنيورة في مؤتمر األ  .11
العالمي لنصرة القدس" الذي ينظمه  األزهرة الرئيسية لـ"مؤتمر ترأس الرئيس فؤاد السنيورة، الجلس

في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعنوان "الهوية العربية للقدس  األزهرمركز 
السنيورة: "على أن هوية القدس ذات خصوصية ليس بسبب تركيبها وأبعادها، بل  وأكد ورسالتها".

تها المستمرة في أداء هذه الرسالة. فهي ذات قدسية لد  أتباع الديانات وبسبب رسالتها ومهما
اإلبراهيمية. ولذلك تتعذر فيها الحصرية الدينية، والتي تزداد تأزما إذا ارتبطت بحصرية قومية أو 

 إثنية. وهو األمر الذي يحاول الصهاينة إنجازه إل اء لآلخرين وللجهتين الدينية والقومية".
ه الحصرية المدعاة ما عرفها تاريخ القدس، ال في الزمن العربي اإلسالمي، وال في الزمن هذ أنواكد "

الوطني الفلسطيني الحديب. فما تعرض أحد من السلطات أو من الجمهور لتمييز في مواطن 
المقدسات على أساس الدين أو العرق. أما اليوم فإن الصهاينة يعتبرون أنه لضمان السيطرة 

لى القدس باسم الدين والقومية، ال بد من إزالة األماكن المقدسة للديانتين األخريين، بل واالستيالء ع
ودفع السكان المختلفين في الدين واإلثنية للهجرة عنها، من أجل اصطناع أكثرية غالبة بالقوة. وهكذا 
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نقين لتلك األديان فإن إسرائيل تفترض لدولتها القومية والدينية، إل اء األديان األخر ، وتهجير المعت
 عن أرض القدس وعن فلسطين بكاملها".

 17/1/2018المستقبل، بيروت، 
 

 على أهمية استعادة الوعي بقضية القدس والقضية الفلسطينية يؤكد مدير "إيسيسكو" .11
أكـد المـدير العـام للمنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة "إيسيسـكو" عبـد  :أحمـد شـعبان -القـاهرة 

ز التويجري، على أهمية استعادة الوعي بقضية القـدس والقضـية الفلسـطينية وذلـك بالحضـور فـي العزي
الساحة الدولية، والوقوف في وجه كل من يحـاول طمـس هويـة القـدس، مشـيرًا إلـى أن اسـتعادة الـوعي 

 شيء مهم ومؤثر لنصرة القدس يقوم بها أصحاب األرض المحتلة، ويؤيدهم كل محب للسالم.
خــالل تقــديم التــويجري للجلســة األولــى مــن اليــوم الثــاني مــن مــؤتمر األزهــر العــالمي لنصــرة  جــاء ذلــك

 القدس، والتي جاءت بعنوان: "استعادة الوعي بقضية القدس".
 19/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 ويجب أن نسير في طريق السالم ...كانت وستظل عربيةوزير األوقاف اليمني: القدس  .11

أحمــد عطيــة، وزيــر األوقــاف اليمنــي، فــي كلمتــه خــالل جلســات  .أكــد د: بــد الــرحمنوليــد ع - القــاهرة
ـــدول  "مـــؤتمر "األزهـــر العـــالمي لنصـــرة القـــدس أمـــس، أن القضـــية الفلســـطينية هـــي القضـــية األولـــى لل

العربية، وأن ما حدب من الجانب األمريكي "هو اإلرهاب بعينه، والرئيس األمريكي يتعامل مع القدس 
ي واشــنطن، وأعلنهــا عاصــمة للكيــان الصــهيوني"، مؤكــدًا أنهــا "كانــت وســتظل عربيــة، كقطعــة أرض فــ

 ويجب أن نسير في طريق السالم".
 19/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 نرفض تهديد هوية القدس وتاريخها وعروبتها :اإلماراتي"الوطني االتحادي"  .11

األزهــر العــالمي لنصــرة القــدس الــذي  فــي مــؤتمر اإلمــاراتي شــارك المجلــس الــوطني االتحــادي: عوام 
وقالـت عـزة سـليمان  انطلق بالقاهرة، أمس األول، بالتعـاون مـع مجلـس حكمـاء المسـلمين لمـدة يـومين.

بن سليمان، عضوة المجلس الوطني االتحادي خالل مشاركتها في المؤتمر، إن هذه المشـاركة تجسـد 
مختلف القضايا التي تتبناها وتدافع عنها، حرص المجلس على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال 

كما تجسد رفضنا لتهديد هوية القدس، وتاريخها، وعروبتها، والـذي مـن شـأنه أن يفـرز خطابـًا متطرفـًا 
ـــتح نوافـــذ اإلرهـــاب. ـــدًا ويف وأضـــافت "المـــؤتمر هـــو لقـــاء لصـــوت الحكمـــة فـــي مواجهـــة محـــاوالت  جدي
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فــي عصــر يتطلــب منــا مجابهــة المخططــات التــي االعتــداء علــى هويــة القــدس"، وأكــدت "إننــا نعــيش 
تستهدف القدس بمواقف تستند إلى حوار عالمي يوصل صوت القدس لمختلف أنحاء العـالم، وهـو مـا 

 دولة حول العالم".  86جسده مؤتمر األزهر الشريف لنصرة القدس الذي تضمن مشاركة وفود من 
 19/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 استعادة الوعي العربي تجاه القدسرورة يشدد على ض مصطفى عثمان .10

قــال مصــطفى عثمــان إســماعيل، وزيــر الخارجيــة الســوداني الســابق، خــالل  :أحمــد شــعبان -القــاهرة 
كلمته بمؤتمر األزهر العـالمي لنصـرة القـدس، نستبشـر خيـرًا أن يكـون منطلـق القضـية الفلسـطينية مـن 

نية ظلتا حاضـرتين فـي فعاليـات األزهـر الشـريف األزهر الشريف كما عودنا، فالقدس والقضية الفلسطي
، مثمنًا إعالن فضيلة اإلمام األكبر أحمد الطيب، شيخ األزهر، رفضه طلبًا رسميًا من 1948منذ عام 

وأضـــاف عثمــان، مـــن الضـــروري  نائــب الـــرئيس األمريكــي مايـــك بيـــنس للقائــه فـــي ديســمبر الماضـــي.
يــز فقــط علــى البعــد الروحــي للقــدس، علــى الــرغم مــن اســتعادة الــوعي العربــي تجــاه القــدس وعــدم الترك

أهميتــه، لكــن يجــب التركيــز أيضــًا علــى أبعــاد أخــر  كالبعــد الثقــافي، والبعــد التــاريخي، وحــق األرض، 
وتأكيــد حتميــة أن تكــون القــدس عاصــمة للفلســطينيين مــن خــالل منظمــات المجتمــع المــدني واألحــزاب 

 دولي في رفع الوعي بالقضية العربية.السياسية والعالقات الخارجية والتعاون ال
 19/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 إلى تكوين شراكات لتقريب وجهات النظر لما فيه نصرة القدس يدعومركز الملك عبد هللا للحوار  .11

دعــا فيصــل بــن معمــر، األمــين العــام لمركــز الملــك عبــد هللا للحــوار بــين : وليــد عبــد الــرحمن - القــاهرة
أمـــس،  "والثقافـــات، فــي كلمتـــه خـــالل جلســات مـــؤتمر "األزهـــر العــالمي لنصـــرة القـــدسأتبــاع الـــديانات 

المؤسســات الدينيــة اإلســالمية والمســيحية واليهوديــة المنصــفة للقضــية الفلســطينية إلــى تكــوين شــراكات 
بيــنهم، برعايــة األزهــر لتقريــب وجهــات النظــر، والتعــاون المشــترك فيمــا بيــنهم؛ لمــا فيــه نصــرة القــدس 

ة الفلسطينية، مؤكدًا أن مدينة القدس "كانت منذ تاريخ طويل ملتقى للديانات والطوائف جميعـًا والقضي
تحــــت مظلــــة التعــــايش المشــــترك، والتســــامح والحــــوار بــــين الجميــــع، وضــــرورة مخاطبــــة ال ــــرب بقيمــــه 
وقوانينه، والعمل على تقريب الرؤ  ووجهات النظر حتى نستطيع تكوين قو  ضاغطة علـى القـرارات 

 ألوروبية تجاه القضية الفلسطينية مثلما تفعل إسرائيل".ا
 19/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن
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 مليون دوالر 45واشنطن تعلق صرف مساعدات غذائية لـ"األونروا" بقيمة  .11
مليـون  45أعلنت وزارة الخارجية األمريكية عن أن واشنطن لن تصرف مساعدات غذائيـة قيمتهـا  :وفا

 ونروا.األلماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها وكالة دوالر تعهدت الشهر ا
ونفـــت المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة األمريكيـــة هيـــذر نـــاورت فـــي تصـــريحات أوردتهـــا وكالـــة أنبـــاء الشـــرق 

أن يكون تعليق المبلغ هدفـه معاقبـة الفلسـطينيين الـذين انتقـدوا بشـدة  ،األوسط المصرية، اليوم الجمعة
ــاالــرئيس دونالــد تر إعــالن  وأضــافت أن بالدهــا لــن تقــدم هــذا  ."إسرائيلـ"مــب اعترافــه بالقــدس عاصــمة ل

وقالـت: مطلـوب  قولهـا. على حد   ،المبلغ في الوقت الحالي، لكنه ال يعني أنها لن نقدمه في المستقبل
نظمـة علـى من الدول أن تفعل المزيد، فال يجب أن تكون الواليات المتحدة هي المانح الرئيسي لكل م

 مستو  العالم.
 19/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 هيومن رايتس ووتش: حصار غزة واالستيطان جرائم حرب .11

 "إســرائيل"قــال المــدير التنفيــذي لمنظمــة هيــومن رايــتس ووتــش كينيــب روب إن الحصــار الــذي تفرضــه 
أعمالهــا االســتيطانية  "إســرائيل"مواصــلة  لحقــوق ســكان القطــاع، معتبــراً  علــى قطــاع غــزة يمثــل انتهاكــاً 

إنــه فــي وقــت  ،فــي تصــريح للجزيــرة ،وقــال روب علــى القــوانين الدوليــة. صــارخاً  جريمــة حــرب وتعــدياً 
المسـاعدات اإلنسـانية تصـل إلـى القطـاع، فإنهـا  "إسـرائيل"يتواصل فيه الحصار اإلسرائيلي وتترك فيـه 

إلــى أن الوقــت قـد حــان إلنهــاء مــا وصــفه وأشــار  ال تتـرك ســكان غــزة أو تجارهــا وبضـائعهم يخرجــون.
وأضاف أن استمرار بناء االستيطان وتـوطين اإلسـرائيليين فـي الضـفة  بالعقاب الجماعي ألهالي غزة.

 تواصــل سياســة التمييــز الممــنهج ضــد   "إســرائيل"إلــى أن  ال ربيــة المحتلــة يمثــل جريمــة حــرب، مشــيراً 
 ".الل ألكثر من خمسين عاماً الفلسطينيين، "وهو أمر ال يبرره استمرار االحت

 19/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 2019 سنةترامب ينوي نقل مكتب فريدمان إلى القدس : "نيويورك تايمز" .11
، إن اإلدارة ترامـب تنــوي 18/1/2018 قالــت صـحيفة "نيويـورك تــايمز"، الخمـيس: تحريـر هاشـم حمـدان

ديفيـد فريـدمان إلـى مبنـى قنصـلية فـي حـي  "إسـرائيل"نقـل مكتـب السـفير األمريكـي فـي  2019 سـنةفي 
وأشـــارت  "أرنونـــا" فـــي القـــدس إلـــى حـــين بنـــاء الســـفارة الجديـــدة فـــي داخـــل المدينـــة خـــالل عـــدة ســـنوات.

 .2019 سنةالصحيفة إلى أن فريدمان سوف يبدأ العمل من المبنى الجديد في جنوبي المدينة في 



 
 
 
 

 

 27 ص             4529 العدد:             1/19/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

سفارة في السـنوات القريبـة، ولكـن السـفير وطاقمـه وبحسب تفاصيل "نيويورك تايمز" فإنه لن يتم نقل ال
اإلدارة األمريكيـة علـى  وبحسب التقرير، فإن فريدمان حب   سيبدأون العمل في القدس في العام القادم.

عدم االنتظار إلى حين استكمال السفارة الجديدة، التي قـد يسـت رق بناؤهـا فتـرة أطـول مـن فتـرة مكـوب 
نمـا البـدء فـي ترامب في واليته األولـى فـي ا  باسـتخدام مبنـى قـائم كسـفارة مؤقتـة. 2019 سـنةلرئاسـة، واا

وتبـــين أن وزيـــر الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون عـــارض اقتـــراح فريـــدمان، وحـــذر مـــن أن هـــذه الخطـــوة قـــد 
وفي نهايـة، تقـرر أنـه فـي المرحلـة األولـى ينتقـل فرديمـان وطـاقم مقلـص  تعرض طاقم السفارة للخطر.

 نى القنصلية في حي "أرنونا" في القدس، بعد إعداده من الناحية األمنية.من قبل السفارة إلى مب
 19/1/2018 ،48عرب 

 
 قبل بنس للبحث في احتماالت استئناف المفاوضات "إسرائيل"غرينبالت في  .11

محماًل بوعود لتعزيز التعاون الثنائي يبـدأ مايـك بـنس نائـب الـرئيس : جويس كرم -الناصرة  ،واشنطن
، والتــي ســبقه إليهــا المبعــوب "إســرائيل"زيــارة إلــى المنطقــة تقــوده إلــى مصــر واألردن و األمريكــي غــداً 

أمريكــي  -األمريكـي الخــاص إلــى الشـرق األوســط جيســون غـرينبالت، ويحــيط بالزيــارة تشـنج فلســطيني
على خلفية إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس "عاصمة إسرائيل"، وتعليق جزئي 

وقـــال المفـــاوض الســـابق فـــي إدارة بـــاراك أوبامـــا، إيـــالن غولـــدنبر   ونـــروا".األلمســـاعدات لوكالـــة "مـــن ا
ـــيص  ــــ"الحياة" أن "ال معنـــى لزيـــارة بـــنس فـــي هـــذا الوقـــت وقـــد تزيـــد حـــدة التشـــنج" خصوصـــًا بعـــد تقل ل

ـــ "أونــروا". وتوقــع غولــدنبر  ي الــذي يــدير قســم الشــرق األوســط فــي مركــز األمــن القــوم ،المســاعدات ل
األمريكــي، أنــه ســيكون مــن الصــعب جــدًا علــى بــنس أحــداب اختــراق فعلــي فــي الزيــارة، فــي حــال لــم 

 يض ط على إسرائيل أو يقدم في خطابه من الكنيست رؤية أمريكية تحتضن علنًا حل الدولتين.
 إال أن الخبير في معهد الدفاع عن الديموقراطيات جوناثان شانزر، أكد أن بنس سيركز على القضايا

 الثنائية والعالقة مع كل من الدول التي سيزورها بداًل من عملية السالم.
 19/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 البابا فرنسيس يأمل بوضع دولي للقدس .11

ملــه فــي وضــع دولــي للقــدس، واســتئناف الحــوار بــين أعــن  أعــرب البابــا فرنســيس مجــدداً  : .ب.ف.عا
بيـان للفاتيكـان  أفـاديقوم على وجود دولتين، كما  حل   إلىجل التوصل أوالفلسطينيين من  اإلسرائيليين

ضـمنا، مـرات عـدة، قـرار الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب االعتـراف  األرجنتينـيوقد انتقد البابـا  مس.أ
 إلــىالبابــا الــذي تحــدب عــن "الطــابع الخــاص للقــدس"، فــي رســالة  وأشــار .لـــ"إسرائيل"بالقــدس عاصــمة 
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 "وضـعاً  أن إلـىاسبة المؤتمر الدولي لنصرة القدس الذي ينظمـه األزهـر، إمام األزهر أحمد الطيب بمن
يحــــافظ علــــى هويتهــــا، ورســــالتها الفريــــدة مكانــــا  أنتضــــمنه المجموعــــة الدوليــــة، يمكنــــه وحــــده  خاصــــاً 

 للسالم... وقيمتها الكونية، ما يتيح مستقبل مصالحة وأمل للمنطقة كلها".
تفاوضـي  حـل   إلـىوالفلسـطينيين للتوصـل  اإلسـرائيليينار بين وكرر البابا تأكيد "ضرورة استئناف الحو 

 جل التعايش السلمي للدولتين داخل حدود تتقرر بينهما وتعترف بها المجموعة الدولية".أمن 
 19/1/2018 ،الغد، عّمان

 
 والبابا فرنسيس طالب بحماية القدس ...الحوار أمر مطلوب ي:فرنسالمستشار التعليم  .11

قال تيري رامبـو، مستشـار التعلـيم العـالي والبحـب العلمـي فـي فرنسـا، فـي : بد الرحمنوليد ع - القاهرة
أمـس: إن الحـوار بـين األديـان والثقافـات  "كلمته خالل جلسـات مـؤتمر "األزهـر العـالمي لنصـرة القـدس

"أمر مطلوب، والبابـا فرنسـيس بابـا الفاتيكـان ذكـر بحمايـة القـدس، وطالـب المجتمـع الـدولي بحمايتـه". 
مشيرًا إلى أن القدس كيان له خصوصية، ويستحق اإلرادة القوية للحفاظ على حقوق المقدسـيين. كمـا 
نــوه بجهــد االتحــاد األوروبــي فــي حمايتهــا وتــدويلها واالعتــراف بوضــع فلســطين، الفتــًا إلــى أن االتحــاد 

بـــا الفاتيكـــان األوروبـــي والبابـــا فرنســـيس يـــدعمان تـــدويل القضـــية. وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد رامبـــو أن با
 "فاوض كثيرًا لحل أزمة القدس، والتي يجب أن تعرف على أنها مدينة الحوار واألديان".
 19/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ضرورة التحرك لنصرة القدس يشدد علىمدير مركز جنيف لحقوق اإلنسان والحوار العالمي  .11

فيذي لمركـز جنيـف لحقـوق اإلنسـان والحـوار قال إدريس الجزائري، المدير التن: أحمد شعبان -القاهرة 
العالمي، إنه ينضم إلى صوت األزهر الشريف في نصرته للقدس، والتضامن مع الشعب الفلسـطيني، 
ذا تحدثنا عن أوضاع حقوق اإلنسان للمقدسيين فهناك ثالثة حقـوق أساسـية للشـعب الفلسـطيني فـي  واا

ريــة التنقــل، والحــق الثالــب وهــو مبــدأ عــدم هــذا الشــأن وهــي: الحــق فــي تقريــر المصــير، الحــق فــي ح
وأضــاف أن اعتبــار القــدس عاصــمة لـــ"إسرائيل" رغــم رفــض المجتمــع الــدولي لــذلك القــرار لــه  التمييــز.

عواقب سلبية على تمتع الفلسطينيين بحق تقرير المصـير، وحـق الشـعب الفلسـطيني فـي تسـيير أمـوره 
منصــوص عليهـــا فــي المــادة األولـــى مــن العهـــد بنفســه، وهــو أحـــد مبــاد  حقــوق اإلنســـان األساســية ال

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وميثاق األمم المتحدة ذاتها، الفتًا إلـى أن حرمـان الشـعب 
 الفلسطيني من حرية تقرير مصيره هو انتهاك صارخ لهذا الحق الثابت.

 19/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
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 سط أشد قسوةمب يجعل الشرق األو افيسك: تر روبرت  .11
اهتمــــت صــــحيفة إندبنــــدنت البريطانيــــة بالصــــراع بــــين اإلســــرائيليين والفلســــطينيين  :إندبنــــدنت، الجزيــــرة

مــب يســهم فــي جعــل اواألوضــاع األخــر  فــي الشــرق األوســط، وقالــت إن الــرئيس األمريكــي دونالــد تر 
ال فيـه إن فلسـطين للكاتـب روبـرت فيسـك قـ نشرت إندبنـدنت مقـاالً و  المنطقة مكانا أشد قسوة ووحشية.

ربما ليست مؤهلة لتكون دولة، ولكن الدولة اإلسرائيلية ليست لديها أدنى فكرة عن أين تنتهي حـدودها 
الشرقية من الناحية الج رافية: أتنتهي في وسط القدس، أم في منتصف الضفة ال ربية، أم على طول 

ئيليين قصــفوها وحطموهــا إلــى وتســاءل فيســك عــن األوضــاع فــي غــزة، وقــال إن اإلســرا نهــر األردن؟
أن  ، مضــيفاً 2014و 2012قــاموا بقصــفها مــرة أخــر  عــامي  ، ثــم  2009وبدايــة  2008أجــزاء فــي نهايــة 

اإلســرائيليين أســقطوا القــذائف علــى نظــام الصــرف الصــحي فــي غــزة حتــى تلوثــت ميــاه الشــرب وميــاه 
 مب األخيرة.ارفي لتصريحات تر البحر بالقذارة، وتحول جزء من غزة إلى "بؤرة قذارة" بالمعنى الح

ال يمكنـه تحديـد أبعـاد  ،مـب وزوج ابنتـه إيفانكـااالصـهر المـدلل لتر  ،وأشار إلى أنه حتى جاريـد كوشـنر
يـــدعمان االســـتعمار  "إســـرائيل"هـــذا الجـــزء مـــن الشـــرق األوســـط، وذلـــك ألنـــه والســـفير األمريكـــي لـــد  

ـــه ال توجـــد بـــؤر قـــذارة فـــي تلـــك وأضـــاف فيســـك "صـــدقون اليهـــودي فـــي الضـــفة ال ربيـــة العربيـــة. ي إن
المستوطنات الواقعة على قمم الـتالل"، كمـا أن كوشـنر ال يمكنـه أن يحـدد أيـن تنتهـي الحـدود الشـرقية 

فاألوضاع التي تتصف بها منطقة الشرق األوسط  أو أين يمكنها أن تنتهي في المستقبل. "،إسرائيلـ"ل
 من أن يستوعبها كوشنر. أكثر تعقيداً من حيب التنوع العرقي والديني لسكانها تعتبر 

لـــى ادعـــاء الواليـــات المتحـــدة بـــأن القـــدس تعتبـــر عاصـــمة اوأشـــار إلـــى خطـــوة تر  مـــب بشـــأن القـــدس واا
نـه وصـف تر  ، وقال إنه سبق أن تحـدب مـؤخراً "إسرائيلـ"ل مـب افـي نقاشـات متعلقـة بالشـرق األوسـط، واا

نه يجب أن يكون داخل مصحة عقلية، وذلك بع  د إقدامه على هذه الخطوة.بالمجنون، واا
 18/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مسلمة أمريكية ترفض جائزة دولية دعما  للقضية الفلسطينية .10

نـــــة األمريكيـــــة المســـــلمة أمـــــاني الخطاطبـــــة جـــــائزة دوليـــــة تقـــــدمها شـــــركة  عاألناضـــــول : رفضـــــت المدو 
تضامنًا مع عهد التميمي، الطفلة مستحضرات التجميل األمريكية "ريفلون"، دعمًا للقضية الفلسطينية و 

وبـررت الخطاطبـة رفضـها للجـائزة التـي منحـت إليهـا فـي  الفلسطينية المعتقلة في السجون اإلسـرائيلية.
إطـــار حملـــة "الحيـــاة بجـــرأة" لـــدعم النســـاء الملهمـــات، كـــون الوجـــه الـــدعائي لشـــركة "ريفلـــون"، وســـفيرة 

 وت.منتجاتها، الممثلة والعارضة اإلسرائيلية غال غاد
 19/1/2018 ،القدس العربي، لندن
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 رفض اإلفراج عن إسرائيلي معتقل بقبرص بشبهة تجارة األعضاء .11
، اإلفراج عن اإلسرائيلي موشيه 18/1/2018 رفضت المحكمة القبرصية، الخميس: تحرير رامي حيدر

بكة دوليـة لتهريـب عامًا، بكفالة مالية، وأبقته رهن االعتقال بـتهم إدارة شـ 70هريئيل، البالغ من العمر 
 رغمبال ،5/2/2018وقررت المحكمة اإلبقاء عليه في سجونه لحين تسليمه في  األعضاء والتجارة بها.

 أن محاموه طلبوا ذلك. من
 18/1/2018 ،48عرب 

 
 وزيرة بريطانية لمشكلة "العزلة" .11

لوحـدة التـي يعـاني أعلنت الحكومة البريطانية تكليف وزيرة بتـولي مسـؤولية التعامـل مـع مشـكلة ا :لندن
منها الماليين في بريطانيا. وقالت الوزيرة تراسي كـراوتش إنهـا فخـورة بقبـول هـذا "التحـدي الممتـد عبـر 

 42أجيــال" للتعامــل مــع قضــية تطــاول نحــو تســعة ماليــين شــخص فــي بريطانيــا. وتعهــدت كــراوتش ع
 سنة ، بالعمل بين مختلف األحزاب السياسية لتأدية دورها.

معنية بقضية الوحدة ألول مرة بمبادرة مـن النائبـة الراحلـة، جـو كـوكس، التـي قتلـت قبـل  وأنشئت لجنة
 استفتاء بريطانيا على الخروج من االتحاد األوروبي.

ســيجارة يوميــًا.  15وأورد تقريــر صــدر العــام الماضــي أن الوحــدة تضــر بالصــحة مثلمــا يضــر تــدخين 
ريــزا مــاي: "جــو كــوكس أدركــت مــد  عانتشــار  الشــعور وفــي بيــان، قالــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تي

بالوحدة في أنحاء البالد، وكرست نفسها بكل ما تسـتطيع لمسـاعدة أولئـك المتضـررين". وقالـت رئيسـة 
التمــريض فــي هيئــة الخــدمات الوطنيــة البريطانيــة جــين كــامن ز، إن الطقــس البــارد والوحــدة قــد يكونــان 

ر تقـديرات إلـى أن مـا يقـدر بنحـو نصـف األشـخاص الـذين تتجـاوز أمرًا مميتًا في أشـهر الشـتاء. وتشـي
حو مليوني شخص في أنحاء بريطانيا، بينما يقول كثيرون إنه نسنة يعيشون وحدهم، أي  75أعمارهم 

 قد تمر عليهم أيام بل وأسابيع من دون أي تواصل اجتماعي على اإلطالق.
 19/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 2017ار دوالر في ملي 75الديون المغربية  .11

مليـار دوالر  نهايـة  75مليـار درهـم عنحـو  692بل ت ديون الخزينة الم ربيـة  :محمد الشرقي -الرباط 
 539العام الماضـي، وفقـًا إلحصـاءات وزارة االقتصـاد والمـال الم ربيـة، حصـلت عليهـا "الحيـاة"، منهـا 

مــــن النــــاتج المحلــــي  %64.4حــــو مليــــارًا خارجيــــة، مــــا يمثــــل ن 153مليــــار درهــــم ديــــون داخليــــة ونحــــو 
 اإلجمالي".
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مليـار دوالر  مـن  13.8مليـار درهـم عنحـو  127.8وكشفت الـوزارة فـي إحصـاءات، أن "الخزينـة سـددت 
 1.9مليـارًا خارجيـة، ومبلـغ  17مليار ديـون داخليـة و 110.8أصل الدين وخدماته العام الماضي، منها 

مليــار درهـم لحســاب الــديون  1.41، منــه 2017يسـمبر د /مليـار درهــم مـن كلفــة الــدين فـي كــانون األول
الخارجيــة التــي تقاســمتها مؤسســات المــال الدوليــة والمصــارف التجاريــة، مثــل "نــادي لنــدن" واالتفاقــات 

 الثنائية مثل "نادي باريس".
مليار دوالر إلى نحـو  13ولوحظ تراجع المساهمات الخليجية لفائدة الخزينة خالل العام الماضي، من 

مليـارات دوالر لــدعم  5ليـارات. وكانـت دول مجلــس التعـاون الخليجــي وعـدت بــدعم الم ـرب بقيمــة م 8
 .2012الميزان التجاري منذ عام 

وقد رت "المندوبية السامية في التخطيط"، ديون الم رب اإلجمالية "بما فيها تلك المضمونة مـن الدولـة 
النـــاتج اإلجمـــالي العـــام الماضـــي، وهـــي  مـــن %81.6لحســـاب الشـــركات التابعـــة للقطـــاع العـــام، بنحـــو 

من الناتج نهاية هذه السنة". كما توقعـت أن "ترتفـع ديـون الخزينـة لتبلـغ  %82.3مرشحة لالرتفاع إلى 
 من الناتج هذه السنة". 65%

واستندت المندوبية في دراستها لالقتصاد الم ربي، إلى "احتمال ازدياد كلفــة حاجـات تمويـل االقتصـاد 
هــذه الســنة". وفــي المقابــل، "ســيتراجع  %4.8العــام الماضــي إلــى  %4.4لتــي قــد تنتقــل مــن الــوطني، ا

بفضـل  2016عـام  %4، بعدما ُقد ر بنحـو 2018-2017خالل السنة المالية  %3.5عجز الموازنة إلى 
 برامج اإلصالحات الماكرو اقتصادية".

ى االقتصـــاد الم ربـــي وميـــزان وســـيكون لصـــعود أســـعار الـــنفط فـــي الســـوق الدوليـــة تـــداعيات ســـلبية علـــ
المدفوعات الخارجية، إذ زادت أسعار البنزين والمحروقات فـي محطـات التوزيـع أمـس ارتباطـًا بارتفـاع 

دوالرًا للبرميل. وتتوقع محطات التوزيع أن "تزيد األسعار فـي الشـهور  68األسعار الدولية التي قاربت 
ـــ ـــة أكث ـــاتورة واردات الطاق ـــة مـــا ســـيرفع مـــن ف  7وقـــدرت قيمتهـــا بنحـــو  %28.6ر، بعـــدما ازدادت المقبل

 مليار دوالر عن قيمتها قبل سنة". 1.6الماضية، بارتفاع نحو  11مليارات دوالر في األشهر الـ 
ورجحــت المندوبيــة أن "يزيــد عجــز الميــزان التجــاري بســبب صــعود كلفــة الطاقــة، ليصــار إلــى اســتخدام 

يــة، مــا يعرقــل مشــروع تحريــر ســعر صــرف العملــة". جــزء مــن االحتيــاط النقــدي مــن العمــالت األجنب
العـــام  %11.7مـــن النـــاتج مـــن أصـــل  %12وتوقعـــت "ارتفـــاع عجـــز المـــوارد الماليـــة الخارجيـــة ليبلـــغ 

 الماضي".
ولفتت إلى أن "تقلبات أسعار النفط ستفرض ض وطًا على التجارة الخارجية للم رب، على رغم النمو 

لــواردات". وتوقعــت أن "يســجل عجــز ميــزان المــدفوعات الخارجيــة الــذي ستشــهده مقارنــة بارتفــاع قيمــة ا
العـام الماضـي، مـا سـيرفع عجـز الميـزان التجـاري مـن  %4.4هذه السنة مقارنـة بــ  %4.8زيادة نسبتها 
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 10هــــذه الســــنة". وكــــان العجــــز فــــي التبــــادالت الســــلعية ُقــــدر بنحــــو  %18.2إلــــى  2017فــــي  17.8%
 .2017نوفمبر  /لثانيمليارات دوالر حتى نهاية تشرين ا

وســيكون تــأثير ارتفــاع أســعار المحروقــات ســلبيًا علــى النمــو االقتصــادي، الــذي رجحــت المندوبيــة أن 
العــام الماضــي، بســبب احتمــال اعتــدال مســاهمة القطــاع  %4نــزواًل مــن أكثــر مــن  %2.8"يتراجــع إلــى 

 ماضي.العام ال %13.6فقط، بداًل من  %1.3الزراعي في الناتج اإلجمالي إلى 
 19/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 مع نهاية حل الدولتين هل البديل حل الدولة الواحدة؟ مطبات قانونية خطيرة .11

 عبد الحميد صيام د.
رفع أحد أقطاب أوسلو سبابته مؤخرا معلنا بنوع من الحزم، أن القيادة الفلسطينية إذا ما تأكدت أن 

لى األبد، فستعلن بأن  الهدف المقبل سيت ير ليكون الدولة الواحدة. حل الدولتين إنتهى مرة واا
وقال حرفيا "نحن نؤمن بتسوية الدولتين ولكن ما العمل فنتنياهو ال يريد السالم، وبأسوأ األحوال 
سنترك لالحتالل أعباء إدارة شؤون الحياة اليومية. إذا كانوا يريدون دولة واحدة فلن يكون هناك خيار 

 اواة بالحقوق ضمن الدولة الواحدة".أمامنا سو  النضال من أجل مس
وقد يعتقد القراء أن هذا التصريح غير مقصود في ذاته، بل هو نوع من الخطابة ليخيف إسرائيل من 
. ودعني أنبه بعالي الصوت أن خيار الدولة  بعبع الدولة الواحدة فتقبل المر  خير من قبول األمر 

إسرائيل ستأخذ منه ما يالئمها لتعزيز سيطرتها  الواحدة، كما يطرحه األوسلويون خطير جدا، ألن
على األرض، ويصبح الوجود الفلسطيني كما زائدا عن احتياجات الدولة اليهودية، تستطيع أن ترمي 
به إلى مناٍف جديدة رغم أنف الحالمين والم فلين والمستسلمين واالنتهازيين. والمتحدب هذا من 

سنة أن "نتنياهو ال يريد السالم". وقد ارتكب  24كتشف بعد جماعة فريق المفاوضات العتيد، الذي ا
 في هذا التصريح ثالثة أخطاء كبر  عدا عن الص ر .

يعتقد األوسلويون الذين وضعوا الشعب الفلسطيني في هذا المأزق الوجودي أن الشعب  -إوال
تحقيق حل الدولة الفلسطيني سيبقيهم قيادة دائمة ليقودوا مرحلة النضال الجديدة، كما يتوهم، ل

 الواحدة؛ كي يبدعوا كما أبدعوا في قيادة مرحلة حل الدولتين؛
يعتقد فريق المفاوضات أن هذه ورقة إستراتيجية سترتعد فرائص اإلسرائيليين من مجرد رفعها،  -ثانيا

 وسيهرعون إلى قبول حل الدولتين صاغرين، ألن البديل أسوأ بكثير.
اهمين، كبارهم وص ارهم، أن إسرائيل سترفض هذا الخيار، وهو ما يعتقد فريق المفاوضات و  -ثالثا

سيحرجها أمام العالم كدولة فصل عنصري "أبرثايد" بسبب ازدواجية القوانين. وفي نهاية مطاف هذا 
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الخيار سيكون المستقبل للفلسطينيين عن طريق الصناديق، ويحققون ما عجزوا عن تحقيقيه 
 إفريقيا من السود ضد نظام األقلية البيضاء.بالسالح، كما فعل أبناء جنوب 

سنة من "سالم الشجعان" تحت يافطة حل الدولتين، لنراجع األوضاع كما هي اآلن:  24بعد مسيرة 
ألف مستوطن، بما فيها  800مستوطنة، ونقل إليها نحو  240ضاعت األرض وبني عليها أكثر من 

أجزاء وبؤر منها داخل المنطقة الشرقية، كما تم  القدس التي تمت السيطرة عليها تماما، وتم تهويد
االستيالء على مصادر المياه وبني الجدار العازل، وقتل اآلالف من الشعب الفلسطيني وسجن 
عشرات األلوف، وشنت أربع حروب على غزة الخاضعة لحصار منذ أكثر من عشر سنين. هذا هو 

هذا الدور بامتياز وتحت مظلة كاذبة تسمى دور سلطة أوسلو كما رسمه اإلسرائيليون، وقد أدوا 
"عملية السالم" تحت رعاية أمريكية، التي لم تلد إال المصائب مقابل حفنة من المستفيدين الذي 
يحملون الرتب العسكرية الكبيرة ومسميات الوظائف الرفيعة وبطاقات الـ"في أي بي" لتخطي الحواجز 

 بأنواعها الثابتة والطيارة.
لذي انهار ليس حل الدولتين، ألن هناك دولة قائمة معترفا بها، والعمل كان جاريا على الحقيقة إن ا

إيجاد دولة فلسطينية مستقلة مترابطة قادرة على الحياة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى 
جنبا جنب مع إسرائيل. هذا الجانب هو الذي انهار. وما دامت إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، 

إلى جنب إسرائيل أصبح شبه مستحيل، إذن فلننظر في البدائل. وفي هذا المجال دعني أناقش 
 موضوع الدولة الواحدة.

كان أول من طرح فكرة الدولة الواحدة، برنامج حركة فتح في بدايات الثورة الفلسطينية. فوصف 
لى كامل التراب الفلسطيني، البرنامج هدف النضال الفلسطيني في إقامة دولة واحدة ديمقراطية ع

يتساو  فيها جميع المواطنين ب ض النظر عن أعراقهم وأديانهم وألوانهم. دولة واحدة يتساو  الناس 
فيها أمام القانون. دولة خالية من الصهيونية الب يضة والتفوق العرقي ونظام األبرثايد والتقسيم الديني 

ع الصهيوني القائم على االحتالل واإلخالء والطرد والطائفي. دولة ال تتحقق إال بهزيمة المشرو 
واالستيطان والتفريغ والتطهير العرقي والتوسع االستيطاني وارتكاب المجازر. هذا الكيان الذي زرعته 
الدول االستعمارية لتأدية وظيفة محددة في ضرب حركات التحرر في العالم العربي، واإلبقاء على 

ستيالء على ثروات البالد وتحويل العالم العربي إلى سوق استهالك، التبعية للمعسكر ال ربي واال
خاصة للسالح بدل بناء دول متحررة تقدمية تعمل على بناء اإلنسان الواعي المثقف، من خالل 

 إقامة دول عصرية مبنية على المؤسسات وتداول السلطة والتنمية الرشيدة واالقتصاد اإلنتاجي.
لمت عنها حركة فتح "البدايات" أصبحت برنامجا لكافة فصائل منظمة فالدولة المنشودة التي تك

عندما اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني، في  1974التحرير الفلسطينية، وقاسما مشتركا ل اية عام 
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دورته الثانية عشرة، برنامج النقاط العشر، وبدأ الحديب عن حل مرحلي وسلطة وطنية ثم دولة 
 برنامج التحرير واستبداله ببرنامج التسوية.مستقلة، أي التخلي عن 

ما يطرحه بعض المسؤولين عن جهل وبعض الرموز الوطنية عن حسن نية أحيانا أو سوء تقدير هو 
حل الدولة الواحدة. وهي ليست الدولة الديمقراطية التي تحدثنا عنها من قبل. المقصود اإلقرار بوجود 

األردن في فلسطين التاريخية، هي إسرائيل، وهذه الدولة دولة واحدة من البحر المتوسط إلى نهر 
مليون إنسان من عرب ويهود، لكن فيها نظامين: واحد مجحف وتمييزي وعنصري  12تضم نحو 

وتهميشي خاص بالعرب، وآخر مفصل لمحاباة اليهود ووضعهم في موضع سياسي واجتماعي 
النضال من أجل الحقوق المتساوية في  واقتصادي أعلى. والمطلوب، حسب طارحي الدولة الواحدة،

كافة المجاالت، بما في ذلك حق االنتخاب والترشح، على طريقة جنوب إفريقيا، كي نصل بهذه 
الدولة يوما ليس ببعيد إلى المساواة التامة بين جميع المواطنين. ويوم يذهبون إلى الصناديق "لكل 

بية العربية، وبالتالي تنتهي إسرائيل شخص صوت واحد" سيقلبون موازين القو  لصالح ال ال
العنصرية وتحل محلها بطريقة حضارية دولة غير عنصرية، يتساو  فيها كل المواطنين، ال يهم 
اسمها إسرائيل أو فلسطين أو "إسراطين"، على رأي القذافي. وهذا طرح ساذج في أحسن حاالته ألنه 

 تلك المرحلة. يفترض أن إسرائيل من البالهة حتى تسمح للوصول إلى
وأود أن أنبه هنا لمجموعة مطبات قانونية في حالة ما أعلن أن السلطة تخلت عن برنامج حل 

 الدولتين لصالح حل الدولة:
ستعلن إسرائيل أن ليس هناك أراض محتلة، بما أن هناك اعترافا بوجود دولة واحدة من البحر  -أوال

لتالي تصبح كل قرارات الشرعية الدولية حول إلى النهر، تخضع لسيادة واحدة غير مجزأة، وبا
 االحتالل وحق العودة الغية وال قيمة قانوينة لها.

ستعلن إسرائيل أن االستيطان هو ممارسة للسيادة، وأن بناء المستوطنات في أي مكان من  -ثانيا
 أراضي الدولة أمر شرعي، ألن كافة األراضي خاضعة لدولة واحدة ذات سيادة.

د الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، إذ أنه تخلى عن مطالبته بحقوقه كشعب سيفق -ثالثا
 إلى مطالبة أفراد بحقوقهم في المساواة.

 ستعلن إسرائيل يهودية الدولة وسيعاد تعريف المواطنة بما يخدم هذه الصفة. -رابعا
ئيلية، فبالتأكيد لن تمنح بما أن حقوق المواطنة المتساوية تنطبق على حملة الجنسية اإلسرا -خامسا

إسرائيل جنسيتها ألربعة ماليين ونصف مليون فلسطيني، كي تقصيهم من قانون المواطنة المتساوية، 
 وستبقيهم افرادا وليسوا مواطنين تستطيع طردهم ألي سبب.
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هذا غيض من فيض المطبات القانونية والنتائج الكارثية التي قد يجرها إعالن متسرع غير مدروس 
 توجه نحو حل الدولة الواحدة.لل

والسؤال اآلن: إذا كان حل الدولتين قد انتهى عمليا، وحل الدولة الواحدة فيه من المطبات والمخاطر 
 الشيء الكثير إذن ما العمل؟

لقد كتبنا عن ذلك الكثير وأريد هنا فقط أن أدعو أن تكون البداية بحل السلطة الفلسطينية، وااعادة 
، باعتبار أن فلسطين دولة تحت االحتالل. دع االحتالل يكون باهظ 1993ل األمور إلى ما قب

دارة ومواصالت وتعليم وغير ذلك الكثير.  الثمن. دعه يتكفل بتبعات االحتالل من أمن وخدمات واا
دع الشعب العربي الفلسطيني العنيد يناضل بكافة الوسائل المتاحة والشرعية، للتخلص من االحتالل، 

في تقرير المصير أسوة بشعوب األرض. فإسرائيل عندما عجزت عن مواجهة  وممارسة حقه
االنتفاضة األولى لحست كرامتها وسمحت لقوات األمن الفلسطيني بأن تدخل البالد لتقوم بالمهمة، 
تحت ذريعة بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وانظروا معي إلى أين انتهى الحال الذي 

 لمين نشكي". –س السلطة محمود عباس عندما سأل مرارا "طيب وين نروح عب ر عن رئي
 19/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 المقاطعة والمنازعة .11

 حسني عايش
كلما وقع "حدب" استفزازي مفاجئ للعرب والمسلمين في موضوع القضية الفلسطينية كما في قرار 

رة األمريكية إليها، دعا نفر مخلص منهم ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفا
سرائيل الكبر  عأمريكا . وفي كل مرة تتداعى  لمقاطعة سلع الدول المتماهية مع اسرائيل الص ر  واا

 الدعوة لألسف وتتالشى وتموت مع "تداعي" صوت الحدب وتالشيه في االنتباه وموته في الوعي. 
ة. كان هناك إجماع عربي عليها، ومكتب متخصص كانت المقاطعة فعالة أيام زمان والحديدة حامي

في أمرها. وكانت الدول العربية جميعها تقاطع أي شركة بمجرد طلب مكتب المقاطعة منها 
 مقاطعتها بعدما تبين له تعاملها مع اسرائيل. 

ولكن المقاطعة تداعت وماتت بتداعي القضية باالتصاالت المباشرة وغير المباشرة بين منظمة 
سرائيل، ثم باتفاقيات السالم معها، وبخاصة اتفاقية اوسلو واختراع السلطة التحري ر الفلسطينية واا

الذاتية الفلسطينية تحت االحتالل في إثرها. يضاف إلى ذلك مقاومة الحكومات المعنية وبخاصة 
ير في أمريكا للمقاطعة، وحروب الخليج والحروب األهلية والمذهبية العربية التي تدق المسمار األخ

 نعشها. 
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ويبدو أن الصراع الشيعي السني أو اإليراني الفارسي العربي يخدم اسرائيل أكثر مما يخدم الطرفين، 
ألن أحدهما ير  في إيران وأتباعها في بالده أشد خطرًا عليه من خطر إسرائيل. ولذلك يتخلى عن 

 موقفه المعادي لها.
ا باتفاقية أوسلو ثم عند جيرانها باتفاقية السالم، فبقية أرأيتم كيف تراجعت المقاطعة والقضية عند أهله

الدول العربية، فالدول المسلمة فدول العالم المختلفة. ومع هذا فإن الصرع الفلسطيني اإلسرائيلي لن 
 يختفي ولن يذوب ألنه كالصو ان صراع وجودي بين الطرفين بكل معنى الكلمة. 

لصليبي اإلسالمي من حروب وسالم عصلح الرملة  أعتقد أنه مثلما حدب في أثناء الصراع ا
واستيطان وانتهى بطرد الصليبيين نهائيًا من البالد، فإن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سينتهي 
بالمثل ولو بعد حين وسينهض المسيح الفلسطيني الجديد من الموت إلى الحياة وسيعود المستوطنون 

 ها.اليهود إلى بالدهم التي غزو فلسطين من
لقد فاز ترامب بالرئاسة األمريكية عندما كشف عن ميوله الصهيونازية فتبار  أصحاب المليارات من 
الجمهوريين والصهيونازيين في دعمه. فالجمهوريون دعموه لجذوره النازية التي كانت تقوم على تفوق 

وت ريدته المعروفة  الجنس الجرماني عألمانيا فوق الجميع  وعنده هم البيض المتعصبون في أمريكا،
عن تفوقهم في المظاهرة المعروفة في فيرجينيا دليل عليه. والصهيونازيون دعموه ألنه يؤمن بأن 
اليهود شعب هللا المختار بمصاهرته مستوطنًا يهوديًا إسرائيليًا عجاريد كوشنر  وتعيينه مستشارًا لديه 

ود ابنته وأحفاده، وبقرفه من حقوق اإلنسان ووسيطًا بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وبافتخاره بته
عالمهاجرين، والحالمين من األطفال المهاجرين  ألنها تضع صعوبات وعقبات أمام األولويات 
األمريكية األمنية عأو البزنس األمريكي  كما تقول اليزابيب شيكلفون، الموظفة السابقة في الخارجية 

خيرًا تهديده بقطع المساعدات عن الدول التي اعترضت على األمريكية المستقيلة بسبب هذا األمر. وأ
قراره حول القدس بادئًا بخفض إسهام أمريكا في موازنة األمم المتحدة، ومهددًا بسحب التبرع لوكالة 

 ال وب، وكأنه ير  أن الضمير الدولي يمكن أن ُيشتر  بالمال.
كانوا يحترمون أنفسهم نقل الهيئة إلى  لعل  هذه الحالة المذلة للهيئة وأعضائها توج ب عليهم إن

 سويسرا حيب البنية التحتية والحرية والتحرر من الض وط األمريكية عليهم متوافرة. 
إن أمريكا وبشهادة الموضوعيين من مفكريها ومنتقديها في العالم هي المنتهك األول واألكبر واألخير 

 نقل المنظمة إلى سويسرا.للقانون الدولي وحقوق اإلنسان وهو سبب آخر لضرورة 
 19/1/2018الغد، عمان، 
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 استهداف وكالة "األونروا" .11
 عوني فرسخ
الرئيس ترامب ونتنياهو التقيا على استهداف وكالة غوب الالجئين عاألونروا ، متصورين أنهما بذلك 

ور يشطبان حق العودة. وهو تصور قائم على تجاهل للمهمة الحقيقية، التي استهدفها أصحاب الد
األول في صناعة قرار األمم المتحدة من إقامة "األونروا"؛ إذ بالعودة لقرار الجمعية العامة لألمم 

بإنشاء "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش يل الالجئين  8/12/1949  الصادر في 302المتحدة رقم ع
التشاور مع حكومات الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا" نجده قد حدد أهدافها بالتعاون و 

 المشرق العربي؛ للقيام بإغاثة الالجئين المباشرة، وتش يلهم في المشاريع المتاحة. 
وفي إيضاح ذلك، كتب المؤرخ "اإلسرائيلي" إيالن بابه، يقول: "لم تكن األونروا ملتزمة بعودة 

نما ُأنشئت فقط؛ لتوفير ، و 194الالجئين، وفقًا لما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  اا
عمل ومساعدات لنحو مليون الجئ فلسطيني انتهى بهم األمر لإلقامة بالمخيمات. كما ُكلفت ببناء 
نشاء مدارس ومراكز صحية. وبكلمات أخر  كانت مهمة "األونروا"، بصورة  مخيمات أفضل لهم واا

 عامة، االهتمام بشؤون الالجئين اليومية". 
مبتدئة بتقديم المعونات وبعض  1950أيار باشرت عملياتها في مايو/ وكانت وكالة ال وب قد

الخدمات، ولم تلبب أن أخذت بالعمل على دمج الالجئين في أماكن لجوئهم؛ وذلك بإقامة مشاريع 
نشاء مشاريع أش ال عامة تحت إشراف  يجاد فرص للعمل، واا إغاثة متمثلة بالتدريب المهني، واا

 لتشجير. الحكومات؛ لبناء الطرق وا
ولقد ركزت "األونروا" على المشاريع المائية اإلقليمية واسعة النطاق. كان أولها مشروع اقترحته "لجنة 
المسح االقتصادي" التابعة لألمم المتحدة، برئاسة المهندس األمريكي جون كالب، ويقوم على 

قامة مشار  ألف  150يع زراعية تستوعب االست الل المشترك العربي "اإلسرائيلي" لمياه نهر األردن، واا
 1951 /12/11. وفي ضوء توصياته تقدم المدير السابق لوكالة "األونروا" جون بالندفورد في الجئ

بتقرير للجمعية العامة لألمم المتحدة مقترحًا مشروعًا لما سم اه "تنمية الموارد المائية"، مضمونه 
، في بحيرتي الحولة وطبرية؛ لري مناطق في تخزين مياه روافد األردن بما فيها مياه الحاصباني

مليون دوالر لثالب سنوات،  250األردن وسوريا ولبنان و"إسرائيل". وبحيب تخصص األمم المتحدة 
 مليون إلقامة مشروعات زراعية وصناعية وغيرها لدمج الالجئين في دول المنطقة.  200منها 

شهد األردن ولبنان هبة غضب ضد ما بدا وما إن شاع خبر مشروع "بالند فورد للتوطين" حتى 
محاولة تصفية قضية الالجئين وحق العودة. وهي غضبة جسدت بداية الت لب على مشاعر اليأس 

 "، وتباشير يقظة وطنية وقومية. 1948واإلحباط، التي شاعت عقب "نكبة 



 
 
 
 

 

 38 ص             4529 العدد:             1/19/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

ة على ما جاء في والجدير بالتذكير به، ما أكدته شهادات المؤرخين "اإلسرائيليين" الجدد المؤسس
مذكرات القادة "اإلسرائيليين"، وبخاصة بن غوريون، وما تضمنته األرشيفات، وبالذات أرشيف الجيش 

لعملية تطهير عرقي،  1948/1949"اإلسرائيلي"، من أن الشعب العربي الفلسطيني تعرض إبان حرب 
تمدة من القادة اليهود منذ استهدفت وجوده في وطنه التاريخي، عماًل باستراتيجية اقتالعه، المع

 .1897"المؤتمر الصهيوني األول" سنة 
 وحول التطهير العرقي المتسبب بتهجير الفلسطينيين قسرًا، كتب بني موريس يقول: "من إبريل/

وبن غوريون يحب على الترانسفير. ولقد كان بن غوريون على حق ولو لم يفعل ذلك  1948نيسان 
ائاًل: "ينب ي أن تكون المسألة واضحة ومستحيل التهرب منها، فمن دون لما قامت الدولة". ويضيف ق

 اقتالع الفلسطينيين لم تكن لتقوم دولة يهودية". 
يالن بابه، وتوم سي ف، وغيرهم من المؤرخين "اإلسرائيليين" الجدد،  وما أرخه بني موريس، واا

 يًا وأخالقيًا عن معاناة الالجئين. شهادات "إسرائيلية" موثقة على أن "إسرائيل" هي المسؤولة تاريخ
في  194واستنادًا لتقرير الوسيط الدولي برنادوت أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 

متضمنًا النص على حق الالجئين بالعودة لديارهم. وقد دأبت الجمعية العامة على  1948/12/11
 عدة اآلمرة". تأكيده في عدة سنوات تالية؛ بحيب غدا بحكم "القا

والمفارقة في دعوة ترامب ونتنياهو لشطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها 
، الذي يعطي حق العودة لألرض 1950قسرًا، تجاهلهما، "قانون العودة اإلسرائيلي" الصادر سنة 

ظ الكاتبة "اإلسرائيلية" سوزان ، واإلقامة فيها كمواطن لكل يهودي في العالم. وتالح1948المحتلة سنة 
نايتن، أن "قانون العودة"، الذي يشجع هجرة اليهود إلى "إسرائيل"، يحظر على الفلسطينيين العودة، 

 .1948وال يسمح لهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي سلبت منهم في عام 
 19/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 من جنوب أفريقيا إلى القدس .11

 محمد السماك 
ماذا بعد القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل؟ وماذا بعد القرار اإلسرائيلي بتوسيع حدود 
مدينة القدس ومنع أي حكومة إسرائيلية من التنازل عن أي جزء منها في إطار أي عملية للتسوية 

لبرلمان السياسية؟ يجيب على هذين السؤالين مشروع جديد أعده "يواف كيش"، وهو عضو في ا
. يقول المشروع بإعطاء نتنياهوعن حزب "الليكود" الذي يترأسه بنيامين  -الكنيست–اإلسرائيلي 

الفلسطينيين في الضفة ال ربية "حقوقًا إدارية" محلية محدودة. ليس منها حق المواطنة. وبموجب 
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نهم المحلية تحت المشروع يعتبر الفلسطينيون مقيمين وليسوا مواطنين. ويتمتعون بحرية إدارة شؤو 
 إشراف السلطة السياسية اإلسرائيلية.

لم يكتشف "كيش" في مشروعه البارود، فالمشروع أساسًا اعُتمد لسنوات طويلة في جنوب أفريقيا. 
وكان السود من أهل البالد األصليين ضحاياه المباشرين. وقد أد  إلى االنتفاضة التي قادها من 

لى والدة الدولة  -األبارتيد –النهاية إلى سقوط النظام العنصري  السجن نيلسون مانديال، وأد ت في واا
الجديدة اليوم. ولكن ما كان لالنتفاضة األفريقية أن تؤتي ثمارها لو لم يتضامن معها المجتمع 
لى عزلها، حتى تآكلت من الداخل  الدولي. وقد أد  ذلك التضامن إلى مقاطعة الحكومة العنصرية واا

ت المقاومة الوطنية. هل يتكرر هذا السيناريو في إسرائيل؟ هناك ثالثة أمور ال وانهارت تحت ضربا
تشجع على الجواب باإليجاب، األمر األول هو أن األمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية لعبوا 
دورًا أساسيًا في تحريض اإلدارات األمريكية المتعاقبة لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على 

 عنصرية في جنوب أفريقيا.الحكومة ال
أما اآلن فإن ثمة قوة أمريكية داخلية تلعب دورًا معاكسًا بالنسبة للقضية الفلسطينية. ال تتمثل هذه 

الصهيونية، التي  –القوة في اللوبي اليهودي األمريكي فقط، ولكنها تتمثل أكثر بالحركة المسيحانية 
ة االنتخابية للرئيس دونالد ترامب، التي يتزعمها مليون مواطن أمريكي ، القاعد 70يشكل جمهورها ع

في الوقت الحاضر نائب الرئيس األمريكي "بينس" نفسه خلفًا لزعيمها السابق القس اإلنجيلي جيري 
السياسية بالعودة الثانية للمسيح، وبأن لهذه العودة شروطًا منها  –فولويل. وتؤمن هذه الحركة الدينية 

ألن المسيح لن يعود إال إلى  –على أنقاض المسجد األقصى  –يكل إقامة إسرائيل وبناء اله
 "صهيون"، ولن يعلن عن عودته إال من "الهيكل" كما فعل أول مرة.

وفي عقيدة هذه الحركة، فإن الدفاع عن إسرائيل الكبر  وعن تهويد القدس، ليس دفاعًا عن اليهود 
إنجيلية. ألنه حسب اعتقادهم عندما  –انية لذاتهم أو دعمًا لمشروعهم الخاص، ولكنه ضرورة مسيح

يعود المسيح لن تبقى على األرض عقيدة دينية أخر  سو  المسيحية اإلنجيلية. وهذه العقيدة التي 
تسفهها الكنائس المسيحية الكاثوليكية واألرثوذكسية واإلنجيلية يؤمن بها الرئيس ترامب ونائبه، كما 

ورج بوش االبن. األمر الثاني أن األفارقة في جنوب أفريقيا آمن بها من قبله الرئيسان ريجان وج
توحدوا في مواجهة العنصرية عاألبارتيد ، التي كانوا يعانون منها، غير أن الفلسطينيين ال يزالون 
منقسمين بين "فتح" و"حماس" رغم شدة االحتالل العنصري. والدول العربية أبعد ما تكون عن الحد 

 مواجهة هذه العنصرية. األدنى من االتحاد في
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أما األمر الثالب، فهو أن المجتمع العالمي بهيئاته الرسمية عاألمم المتحدة ، والدينية عمجلس 
الكنائس العالمي والمجلس الوطني للكنائس األمريكية ، والحقوقية عالمنظمة العالمية لحقوق 

 ليين من األفارقة.اإلنسان ، أدان العنصرية وتبنى الدفاع عن حقوق أهل البالد األص
لكن هذا المجتمع لم يحرك ساكنًا حتى اآلن في إدانته للعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد العرب، 
مسلمين ومسيحيين، وفي الضفة ال ربية بشكل خاص. غير أن ثمة ضوءًا يتسلل من وراء هذا 

يل وخارجها تحذر من الظالم الدامس، ويتمثل هذا الضوء في ارتفاع أصوات يهودية من داخل إسرائ
. -األبارتيد  –هذا التدهور اإلسرائيلي المتسارع نحو العنصرية الدينية ونحو نظام التمييز العنصري 

ويتسلح أصحاب هذه األصوات بالمنطق الذي يقول إذا كان اليهود قد عانوا من العنصرية الدينية في 
هم أنفسهم هذه العنصرية، وقد عرفوا العديد من الدول األوروبية شرقًا وغربًا، فكيف يمارسون 

ُسئل زعيم الحركة العنصرية البيضاء في  1957المآالت الكارثية التي أصابت أصحابها؟ في عام 
الواليات المتحدة "وليم باكلي": "هل تستطيع قو  اليمين المتطرف في المناطق الجنوبية من الواليات 

الشمالية حيب تفقد األكثرية العددية"؟ وكان رد  "باكلي":  المتحدة أن تنجح سياسيًا وثقافيًا في المناطق
"بالتأكيد تستطيع السيطرة بقوة "تفوقها الحضاري". وفي إسرائيل اليوم، ليس بنيامين نتنياهو هو وحده 

 "وليم باكلي" اإلسرائيلي، إنه واحد من آالف قادة اليمين المتطرف".
 19/1/2018، االتحاد، أبو ظبي

 
 !التسليح أوال  … ندإسرائيل واله .11

 مليون دوالر 200الفرحة ال تزال مبكرة ومفاوضات جديدة ستؤدي إلى صفقة ضيقة ال تتخطى 
 يوسي ميلمان
قبل الزيارة إلى الهند كان واضحا لرئيسي الوزراء ـ نتنياهو ومودي ـ أن صفقة السالح الكبر  المل ية 

بل وستظلل عليها. إذ أنه على مد  سنوات  لتوريد صواريخ سبايك لرفائيل ستكون في بؤرة الزيارة
 عديدة أدارت الشركة مفاوضات مضنية غايتها توريد الصواريخ المضادة للدبابات للجيش الهندي.

ويدور الحديب عن صواريخ ذات قدرة "أطلق وانس". بمعنى؛ بتوجيه ذاتي إلى الهدف، حين يمكن 
يره. في عائلة سبايك خمسة أنواع من للمطلق أن يتوقع طيران الصاروخ وعند الحاجة أن ي 

الصواريخ التي تم تطويرها بتوصيفات إطالق مختلفة، أهداف مختلفة ومسافات مختلفة، وهي قابلة 
 للتركيب على منصات مختلفة كالمروحيات، المركبات والزوارق.
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كل شيء هذه صفقة تقدر قيمتها بنصف مليار دوالر. ولهذا ال رض كانت رفائيل مستعدة ألن تفعل 
تقريبا، بما في ذلك إقامة مصنع في الهند يتم فيه انتاج قطع من الصواريخ. ولكن بالذات قبل بضعة 

 أسابيع من الزيارة فاجأت حكومة الهند برئاسة مودي ببيان إل اء الصفقة ما اعتبر صفعة لنتنياهو.
ا يؤشران بعالمة القلب في وبالتالي، فضال عن الصور للزوجين العاشقين ـ نتنياهو وعقيلته سارة وهم

هيكل الحب في تاج محل ـ كان واضحا لرئيس الوزراء أن عليه أن يعرض صورة انتصار أمني. 
 ، عالقات إسرائيل والهند تتميز أساسا بتجارة السالح.فباإلجمال

وفي أثناء نحو ربع قرن من إقامة العالقات الدبلوماسية نجحت إسرائيل في أن تبيع للهند سالحا 
مليار دوالر. وأرادت الهند تنويع عتادها العسكري، الذي اشترته من االتحاد  10بلغ أكثر من بم

السوفييتي، بتكنولوجيا غربية أكثر تقدما ـ وهذا ما فعلته إسرائيل. لقد كانت هذه وال تزال عالقة 
 مصالح.

با ضد إسرائيل في المجال السياسي تواصل الهند التصويت في كل فرصة وفي كل محفل ُدولي تقري
 في كل ما يتعلق باالحتالل والعالقات مع الفلسطينيين.

رئيس الوزراء ومساعدوه بذلوا قبل الزيارة، وفي أثنائها أيضا، جهودا لت يير قرار الهند إل اء صفقة 
 السبايك.

ن أكوام وأكوام من التفسيرات أعطيت في إسرائيل لسبب االل اء، وعلى رأسها أن هذه صراعات قوة بي
وزراء ووزارات حكومية في الهند، ومهما يكن من أمر يبدو أن نتنياهو نجح في اقناع مضيفه في أن 

 يعيد النظر في قرار االل اء. وقد استجاب مودي للطلب.
ولكن الفرحة ال تزال مبكرة. من اآلن فصاعدا، من المتوقع مفاوضات جديدة بين رفائيل وجهاز 

مليون دوالر. عن هذا  200او  100ستؤدي إلى صفقة ضيقة من  األمن الهندي، في أفضل األحوال
 قيل ـ أفضل من ال شيء.

 18/1/2018معاريف 

 19/1/2018القدس العربي، لندن، 
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