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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 هجمات انطالقًا من جنوب لبنان ليبرمان يتهم حماس بالتخطيط لشن   .1

يجللدلر ليبرمللان حرمللة حمللاخ بلشللل  لتللة  للاملة لتنفيلل  تللل أبيللت: اتزلل  لدفللر الللدفاي افسللرائيلي أف
دفارته ألحد الجنلديين اللل ين  لالل ،إسرائيل  لح  رها من  علاقت . لقال ليبرمان عمليات إرهات شد  

اللملليخ الماشلللي، إن  -أصللي ا لللالل العمليلللة العسللمرفة لاللللات ايحلللتالل فللي جنللين، ليلللل األر عللا  
 ليللة لتتللت حمللاخ لتنفيمللات فلسللتينية ألللرد لتنفيلل ها شللد  عم 148تممنللت مللن إح للا    إسللرائيل 

 الجنلد لالمستلتنين لالمدن افسرائيلية.
لرد ليبرمان على اينتالادات الملجزة إلى األجزدة األمنيلة  الف لل فلي إلاللا  الالل   عللى أحملد نصلر 

لجللد قللات  ملن رغ  لالجرار، الالائد المفتر  لعملية قتل المستلتن، لال ي يبدل أنه نجح فلي الفلرار 
مبيرة جدًا في المنتالة فرشت أكثر ملن تللح حللل مدينلة جنلين، قلائاًل إن  حملاخ تجلد صلعل ة فلي 

هجماتزا من قتاي غدة اآلن، ل لك هي تحالل تلتيط لتنفي  عمليات في مناتق الشفة الغر ية   ن  
عللى الالللق هلل لتتلفر ساحات جديدة للملاجزلة،  ملا فلي  للك جنللت لبنلان . لأشلاا أن  ملا ي عل  

محاللتز  )حماخ( تتلفر البنى التحتية لإلرهات في جنلت لبنان، في محالللة لتزديلد أملن إسلرائيل ، 
حسللت دعملله. لتللا ل أن إسللرائيل  تتللا ل لتراقللت ميللب يللت  التالللارت بللين رجللايت حمللاخ لفللي مالللدمز  

حسللن نصللر  (، صلال  العللارلري )نائللت رئلليخ الممتلت السياسللي للحرمللة(، ل للين رئليخ حللدت   )
للللن نلافللق علللى أن تتحللد  حمللاخ مللن جزللة عللن المعانللاة لالمسللاعدات افنسللانية، لمللن جزللة ألللرد 

 هجمات من الشفة الغر ية ل نا  بنى تحتية إرهابية في جنلت لبنان . تحالل  ن  
لهلدد ليبرمللان، منف ل  عمليللة إتللالح النلار قللرت نلابلخ، لالتللي أسللفرت علن مالتللل مسلتلتن مللن  حفللات 

لعاد   الاللل:  هل على يالين  أنه يعيش في اللقت الشائل . لتا ل:  نحن نعرا مل  ي ، من هل  غ
 المنف ِّ لن، لالمتعالنلن، لسنصل إلى الجميل .

 20/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تقرير عريقات لعباس عن "صفقة القرن": تصفية للقضية الفلسطينية .2
سللر  أمللينئيلية العا للرة تالرفللرًا قالللت إنلله التالرفللر اللل ي سلللمه م للفت الالنللاة افسللرا: تحرفللر رامللي حيللدر

اللجنللة التنفي يللة لمنفمللة التحرفللر الفلسللتينية صللائت عرفالللات للللرئيخ محملللد ع للاخ، ليحتلللي علللى 
ل حسلللت الالنلللاة، سلللل   تفاصللليل اللتلللة التلللي تعلللدها افدارة األمرفميلللة لالتلللي أسلللمتزا  صلللفالة الاللللرن .
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أيللا ، أي قبللل اجتمللاي المجلللخ المرمللدي الفلسللتيني  10صللفحة قبللل  92عرفالللات التالرفللر اللل ي يبللل  
 لالل لتا ه في المجلخ المرمدي. ع اخ أيا ، لأن فالرات ماملة من التالرفر اقت سزا 

 ايسلللتراتيجيةلمتلللت عرفاللللات فلللي التالرفلللر أن لتلللة اللللرئيخ األمرفملللي دلناللللد تراملللت هلللي جلللد  ملللن 
ت ، لالتلي تلنع عللى أن ملن يرفلد السلال  عليله اللشللي لالتي تتمثل في  فر  افملال ا ،األمرفمية

 فمال ات البيت األبي ، لمن ي يلشل فزل إرهابي يجت محار ته.
لعن ملشلي الالدخ، قال عرفالات في تالرفره إن افدارة األمرفمية ترفد ملنح الفلسلتينيين عاصلمة فلي 

 هات إللللى األملللاكن المالدسلللة تللللفير حرفلللة التناللللل لالللل  إسلللرائيل شللللاحي الاللللدخ المحتللللة، لأن عللللى 
 لعلن حلدلد اللدللتين، ت لمل لتلة تراملت،  حسلت التالرفلر، شل    لالمحاففة على اللشل الاللائ  فيزلا.

، لأن رئيخ الحملمة بنيامين نتنياهل تلت ملن تراملت  إسرائيل من مساحة الشفة الغر ية إلى  10%
فلي تالرفلره أن تراملت سليعلن لمتلت عرفاللات  فاللط. %10من مساحة الشفة الغر ية للليخ  %15 ش   

 علل  مسللاحة الشللفة الغر يللة إلللى السلليادة افسللرائيلية لللالل  للزرفن أل   إسللرائيل  ملافالتلله علللى شلل   
 ثالثة، أي حتى  زر نيسان/ أبرفل، لأن الحدلد النزائية بين الدللتين سيت  تحديدها في المفالشات.

فالشلات يلافلق عليله ملال الجلانبين، لجا  في التالرفر أن لتلة تراملت ست لمل فلر  سلالب دمنلي للم
للن تحتلي اللتة على جدلل دمني لالنسحات افسلرائيلي ملن الشلفة الغر يلة، لأن اينسلحات سليت  

  تدرفجيًا لفق افجرا ات األمنية الفلستينية.
المسؤللية لالصالحيات الكاملة  ملل ملا يحصلل   إسرائيل شمن البنلد التي تحلفزا لتة ترامت منح 

 للة الفلستينية المستالبلية، التي ستكلن مندلعة السال  مل قلة  رتة قلية لمدر ة.في الد
للفللللق التالرفللللر، سلللليت  تلصلللليع أجللللدا  مللللن مينللللا ي حيفللللا لأ للللدلد ال حللللرفين لمتللللار بللللن غلرفلللللن 

، لمل لك سليت   إسرائيل يستعمال الفلستينيين، لكن الصالحيات األمنية في ه ه األماكن ستكلن بيد 
 آمن لحرفة تنالل بين الشفة الغر ية لقتاي غدة، تحت السيادة افسرائيلية.إن ا  ممر 

لم لملة الالجئلين، لكنزلا للن تسلمح  ل حست تالرفر عرفالات، تسعى لتة افدارة األمرفمية فيجاد حل  
 العلدة إلى األراشي افسرائيلية.  حق  

مي لل للللعت اليزلللللدي، ملللللتن قللللل   إسرائيلل لمللللن شللللمن اللتللللة ملللل لك اعتللللراا دلل العللللال  أجمللللل بلللل
 ل فلستين ملتن قلمي لل عت الفلستيني.

لرفل عرفالات تلصية مل التالرفر للرئيخ الفلستيني قال فيزا إنه يرد  أن ي تسمح الاليادة الفلستينية 
بتنفيل  لتللة ترامللت أل حتللى مجللرد دراسللتزا، لمتلت  ي داعللي ينتفللار اللتللة األمرفميللة التللي سللتعدد 

  المستلتنات لتحللنا لمجرد دللة مل حم   اتي .اللشل الالائ  لستعترا 
 19/1/2018 ،48عرب 
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 ونروال شعث يدين وقف واشنطن مساعدات غذائية ل .3
دان نبيل  ع  مست ار الرئيخ الفلستيني لل ؤلن الدللية، علد  صلرا اللييلات المتحلدة مسلاعدات 

لقلال  لع   دعمزلا للمنفملة. مليلن دلير للمالة األلنلرلا،  علد أن قلصلت لا لنتن 45غ ائية  اليمة 
نعتبللر الالللرار صللفعة جديللدة لعمليللة السللال  لللمسللؤللية األمرفميللة لالدلليللة تجللاه قشللية الالجئللين، التللي 

لقلللال  لللع  إن الاللللرار  تتحملللل اللييلللات المتحلللدة   لللمل للللاع مسلللؤلليتزا لمللل لك  اليلللة دلل العلللال .
داحلللللة قشللللل ية الالجئلللللين ملللللن تالللللللة سياسلللللي لهلللللل يسلللللتزدا الشلللللغط عللللللى السللللللتة الفلسلللللتينية لا 

 المفالشات، مما حالل الرئيخ األمرفمي دلنالد ترامت إدالة الالدخ من تاللة المفالشات.
 19/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 أحمد مجدالني: خبر دعم ماكرون لمبادرة ترامب ملفق .4

 نفيلاً  ،فلسلتينيةعشلل اللجنلة التنفي يلة لمنفملة التحرفلر ال ،علي الصالح: نفى أحمد مجديني -لندن 
ما نالله ملقلل إلكترلنلي إسلرائيلي حللل محالللة اللرئيخ الفرنسلي مانلفلل ملاكرلن إقنلاي اللرئيخ  قاتعاً 

لقللال مجللديني لللل الالدخ  الفلسللتيني محملللد ع للاخ  للالالبلل  م للادرة الللرئيخ األمرفمللي دلنالللد ترامللت.
تلرا اللرئيخ الفرنسلي لي  العر ي   ه ا اللبر ملفق لعار عن الصحة . لأشاا  فال حد حشر من

 رسالة نالل  اسمه. اللبر ملفق من ألله آللره .
 20/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 أبو يوسف: قرارات "المركزي" واجبة التنفيذ وتحتاج لدعم عربي قوي واصل  .5

إن قلرارات  ،لاصلل أبلل يلسلب، عشلل اللجنلة التنفي يلة لمنفملة التحرفلر .أ را الزلر: قال د - غدة
لمنفملللة، ملنزللا تمثللل  الاليلللادة للاج لللة التنفيلل  مللن قبلللل اللجنللة التنفي يللة  الفلسللتيني المرمللدي جلللخ الم

لأ للار إلللى أن الالللرارات اللمسللة التللي اتللل ها  المرمللدي ، سللتتبق مللن لللالل آليللات عمليللة  اليلميللة .
رات المتل ة في ل لك. لسألت  الالدخ العر ي  أبل يلسب إن مانت اللجنة التنفي ية ستبدأ بتتبيق الالرا

المجللللخ المرملللدي ت اعلللا، فأكلللد أن تللللك الاللللرارات سلللتنف ها اللجنلللة التنفي يلللة   لللمل  لللامل لفلللي اللقلللت 
ل للدد الاليللادي الفلسلتيني علللى شلرلرة لجلللد  دعل  عر للي قلللي   نفسله، شللمن لتلة التحللرك المالبللة.

د هل ه الاللرارات حلين من أجل تتبيق الالرارات التي اتل ها المجلخ المرمدي، لم لك دعل  دلللي فسلنا
 تنفي ها في المحافل الدللية.

 20/1/2018القدس العربي، لندن 
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 وزير الخارجية األلماني اتصااًل هاتفيًا منعباس يتلقى  .6
محمللد ع لاخ محادثلات هاتفيلة ملل لدفلر اللارجيلة األلملاني  ةالفلستينيالسلتة أجرد رئيخ  :را   

لرئاسة الفلستينية  أن ع لاخ تلاللى مسلا  اللمليخ، اتصلاًي لأفاد بيان صادر عن ا ،سيغمار غابرفيل
هاتفيًا من غابرفيل جرد لالله ال ح  في آلر المسلتجدات عللى صلعيد العمليلة السياسلية، لترتي لات 
اللالللا  المرتالللت بللين الللرئيخ الفلسللتيني للدرا  لارجيللة دلل ايتحللاد األلرل للي فللي برلمسلليل ال للزر 

الللدللتين،  للللدفر األلمللاني دعلل   للالده للعمليللة السياسللية الالائمللة علللى حللل  لنالللل البيللان تأكيللد ا الجللاري.
 لأنه سيالل  بدفارة إلى األراشي الفلستينية متلل ال زر المالبل.

 20/1/2018 ،الحياة، لندن
 

 طلع وزير الخارجية التونسي على آخر التطوراتاألحمد ي   .7
األحملد لدفلر ال لؤلن اللارجيلة التلنسلي  أتلل عشل اللجنة المرمدفلة لحرملة فلتح علدا  :لفا –تلنخ 

مللللل   ،  عللللد لالائلللهلقلللال األحمللللد، للللل لفا لمللليخ الجزينلللالي علللللى آللللر تتلللللرات الالشلللية الفلسللللتينية.
الجزينالي في مالر لدارة ال ؤلن اللارجية التلنسية  العاصمة تلنخ، إنه لشل الجزينالي فلي صللرة 

يزللا المجلللخ المرمللدي الفلسللتيني بلصلللع تتلللرات األلشللاي فللي فلسللتين لالنتللائل التللي تلصللل إل
لتأكيللد رفلل   للعبنا لكافللة هلل ه الالللرارات، إشللافة لمللا  ،الالللدخحلللل ملاجزللة إعللالن ترامللت ايعتللراا 

 ،تالل   ه الحململة افسلرائيلية سللا  عللى صلعيد تكثيلب ايسلتيتان، أل إجلرا ات تزلفلد مدينلة الاللدخ
 لغيرها من الممارسات. 

 20/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 اللجنة اإلدارية القانونية تستكمل ملفات موظفي غزة هذا األسبوع :زياد أبو عمرو .8
أن له ملن الماللرر  الفلسلتيني، دفلاد أبلل عملرل، نائلت رئليخ الللدرا  .صلر  د :علال  الم لزرالي  -غدة 

 تللاي غللدة.يسللتكمال ملللب الملللففين فللي ق األسللبليأن تجتمللل اللجنللة افدارفللة الالانلنيللة، لللالل هلل ا 
عمر في تصرفح للالدخ أن اللجنة ستستكمل  اقي الملفات المتعلاللة  مللففي غلدة، الل ين  أبل لألشح

 عي نتز  حرمة حماخ، إشافة ل ح  ملشلي الدمل.
ايتفاح  لم ب أبل عمرل، لالل مناق ة ألشاي قتاي غدة  الزيئة المستاللة لحاللح افنسان، أنه ت    

مللللففي حملللاخ،  لللرفتة أن تعللللد ملللل ألجللله الج ايلللة لماليلللة للسللللتة عللللى أن تلللدفل السللللتة مرت لللات 
إللى أن الحململلة تعملب عللى حصلر الملللففين لتاللدير علدد الل ين سيسللتلعبز  النفلر المرمدفلة، يفتلًا 
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قتاي غدة   مل نزائي من الملففين المدنيين لدد حماخ، إشافة إلى لرفجين جدد ملن غلدة، لفلق 
 اتزا  ايحتياجات.إحداثيات النمل السماني، لارت 

 19/1/2018 ،القدس، القدس
 

 والسياسي  الدعم المادي والمعنوي بلكن و ال نطالبكم بتسيير الجيوش اآلن "الجهاد" للدول العربية:  .9
غللدة: نفلل  أنصللار حرمللة الجزللاد افسللالمي مسلليرة حا للدة، تجمعللت عنللد مفتللرح حللي ال للجاعية  للرح 

ادي فلللي الحرملللة لشلللر حبيلللت فلللي ململللة ألاليلللت للللالل مدينلللة غلللدة، تاللللدمزا قلللادة الحرملللة. ل لللدد الاليللل
المسيرة على شرلرة استمرار الجماهير الفلستينية في اينتفاشة شد ايحتالل افسرائيلي، من أجل 

 ، في إ ارة إلى مدينة الالدخ.  عبنا الفلستيني لن يفر   مالدسات األمة نصرة مدينة الالدخ، لقال 
د ترامللت أصللدر فرمانللًا   للأن مدينللة الالللدخ  اعت ارهللا عاصللمة الللرئيخ األمرفمللي دلناللل لتللا ل الاللللل 

للكيلللان الصلللزيلني، لحلللدت الليمللللد افسلللرائيلي الحلللاك  أصلللدر فرمانلللًا  شللل  الشلللفة الغر يلللة للسللليادة 
. لحل ر ملن لتللرة تمرفلر هل ه الاللرارات دلن تلدلل  افسرائيلية، لهل ا يعنلي أن ملل فلسلتين شلاعت

 . ت الالدخ لفلستين، فالدلر عليم إ ا شاع عر ي قلي للقفزا، لقال 
تالب مل ال عت الفلستيني لتساند مالالمته ل ع ه الصامد المرا ط،  مل  لتالت األمة العر ية  أن 

ن مان ه ا فر   . لالتت   الاللل  أ مال الدع  المادي لالمعنلي  ي نتال م  بتسيير الجيلش اآلن، لا 
ل دد على شرلرة أن  ، لالسياسيةمادية لالمعنلية عين عليم ، لكننا نتال م   مل أس ات الدع  ال

 تتحمل األمة الغر ية لافسالمية م لك مسؤللياتزا تجاه فلستين في ه ا الملقب الصعت.
 20/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مشعل: شعبنا ال ينكسر وماٍض نحو التحرير والعودة .10

لاللللد م لللعل، أن   تلللللة أبنلللا   لللعبنا أك لللد رئللليخ الممتلللت السياسلللي السلللابق لحرملللة حملللاخ، : الدلحلللة
 مستمرة، رغ  الدما  لالالصب للمنادل، لهل ما  نحل التحرفر لالعلدة.

لقلللال م لللعل، للللالل ملمتللله فلللي حفلللل دفلللاا ألحلللد أبنلللا  الجاليلللة الفلسلللتينية فلللي العاصلللمة الالترفلللة، 
ل تلللة مسلتمرة.. لي الدلحة:  رغ  الدما  لالتلدمير الصلزيلني لمنلادل أبنلا   لعبنا الفلسلتيني إي أن ا

انمسار ل عبنا، لسلا  است زد أحمد نصر جرار، أ  ل  يست زد، فزل  تل لر  جينات ال تللة علن 
 لالده ال زيد رحمه المللى .
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لأشللاا م للعل،  حشلللر الع للرات مللن أبنللا  الجاليللة الفلسللتينية:  فللي هلل ه المناسلل ات مللن أعللراخ 
ي الالللللت لالعاللللل، متتلعللين لعللاملين لمشللحين  للعبنا الجميلللة تفللل فلسللتين لالالللدخ حاشللرتين فلل

 على ترفق التحرفر لالعلدة، لنالي  يلمئ  أعراسنا في ساحات األقصى بإ ن المللى .
 لأ اد بدلر دللة قتر لجزدها في لدمة األمة لقشاياها لعلى رأسزا قشية فلستين.
 19/1/2018، فلسطين أون الين

 
 ؟أم أنها ضمن محاوالت حماس إلحياء االنتفاضة حدث استثنائي ..عملية نابلس: صحف عبرية .11

(، نالللاًل عللن إ اعللة جلليش ايحللتالل، 1-19 مللرت الصللحب العبرفللة الصللادرة يللل ، الجمعللة ): را   
مدفللًدا مللن التفاصلليل عللن العمليللة العسللمرفة التللي نفلل ها جلليش ايحللتالل فللي جنللين، لأدت يست للزاد 

 رفن.ال ات أحمد إسماعيل جرار لاعتالال اثنين آل
ل حست الصحب، فإن التحاليالات أفادت أن ال زيد جرار، ساه  في عمليلة قتلل الحاللا   افسلرائيلي  

 قرت نابلخ قبل نحل أسبلعين، لأنه هل ال ي قاد السيارة التي نف ت الزجل  .
ه لأ ارت إلى أن جرار تممن من اكت اا الاللة  افسرائيلية  اللاصة  يما   ف ادر بإتالح النلار  اتجلا

عناصرها، للا  معز  ا ت اًكا انتزى  است زاده على يد الاللات اللاصة،  عد أن تممن من إصلا ة 
للفاًلا للتحاليالات، فإن أحملد نصلر جلرار  هلل المتلللت األساسلي فلي العمليلة،  جنديين من عناصرها.

)عمليللة  ليعتالللد أنلله مسللؤلل اللليللة ، ملشللحة أنلله  للل  يمللن فللي الممللان، لقللد غللادره قبللل بللد  العمليللة
 دقيالة . 30الجيش في جنين( بنحل 

لعد  جيش ايحتالل أن عمليته في جنين  ي تعد فا لة، لاصًة لأنزا انتزت بتصلفية أحلد الم لارمين 
 في عملية قتل الحالا ، لاعتالال آلرفن ، 

صلاحبت  (، م ليرًة إللى أن  التعاليلدات التلي1-19لفاًلا لما ناللته الصحافة  افسرائيلية  اليل  الجمعة )
العملية ميدانيًّا، تدل على المستلد العالي لاللات لحدة يما ، لم لك على قدرة اللليلة عللى الملاجزلة، 
لامتالكزا لبرة عسلمرفة أعللى نسلبيًّا ملن اللاليلا السلا الة ، لقاللت: إن هل ه اللليلة  امتلادت  لالتلتيط 

 للزجل  لالتنفي  ل جمل معللمات استل ارفة لامتالك أسلحة .
رت إلللى أن السللؤال اللل ي ي للغل  للال المسللؤللين حاليًّللا يتعلللق  مللا  إ ا مانللت عمليللة إتللالح النللار لأ للا

قللرت نللابلخ حللدًثا اسللتثنائيًّا أ  أنزللا شللمن محللاليت حمللاخ فحيللا  اينتفاشللة مللن جديللد لمحاليتزللا 
 تلجيه لاليا من الشفة لتنفي  هجمات .
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ية المرجح أنزا تا عة لحرمة حماخ من تنفي  بدلرها تسا لت صحيفة يديعلت، ميب استتاعت اللل
نفسزا، لالنجا  في تنفي  العملية دلن أن يتممن جزاد ال ا اك من م فزا، في اللقت ال ي يدعي 

 للية لحرمة حماخ في العا  الماشي. 148فيه جزاد ال ا اك أنه اعتالل 
 19/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حة للجزائروفد من حماس يختتم زيارة ناج .12

أنزى لفد قيادي من حرملة حملاخ، يلل  الجمعلة، دفلارة ناجحلة لدلللة الجدائلر ال لاليالة  لملت ر: الجدائ
 لالا ات مل أحدات ل رلمانيين، لدفارة عدد من اللييات لالمدن الجدائرفة.

ملد لش  لفد الحرمة الالياديْين سامي أبل دهري لجزاد جرادات، لرافالز  ممثلل الحرملة فلي الجدائلر مح
لعالد اللفد لالل دفارته علدًدا ملن اللاللا ات ملل مسلؤللين لسياسليين، أبردهلا لاللا  ملل األملين  عثمان.

 العا  لحدت جبزة التحرفر اللتني جمال للد ع اخ.
مما نف  اللفد دفارة للمجلخ ال عبي اللتني )البرلمان(، لالتالى مل عدد من مسؤللي لأعشلا  الكتلل 

ا من اللييات لالمدن الجدائرفة، ل ارك فلي مزرجانلات عاللدت دعملًا للاللدخ لدار اللفد عدد البرلمانية.
 لالالشية الفلستينية، مما عالد العديد من المالا الت الصحفية مل لسائل افعال .

، لدعللا إلللى اسللتمرار الجزلللد ترامللتلقللد أكللد اللفللد لللالل فعاليللات دفارتلله للجدائللر علللى لتلللرة إعللالن 
 تينية.لحماية الالدخ لالالشية الفلس

 19/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 االحتالل يعتقل سائقًا ومواطنة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وحيازة سكين .13
 األيا  : اعتاللت قلات ايحتالل، أمخ، ستة ملاتنين بينز  سائق لملاتنة بدع  محاللة  -محاففات 

لللت قلللات ايحللتالل ملاتنللة مللن مدينللة ففللي محاففللة اللليللل، اعتال تنفيلل  عمليللة دهللخ لحيللادة سللمين.
لقاللت مصلادر أمنيلة إن قللات ايحلتالل  اللليل  عد تفتي زا أثنا  دلللزا الحر  افبراهيملي ال لرفب.

سلنة( ملن مدينلة اللليلل، ل للك  علد أن ألقفتزلا  32اعتاللت الملاتنة منتزى إبلراهي  عللي أبلل حمديلة )
  ادتزا سمينًا.على مدلل الحر  افبراهيمي ال رفب، بدع  حي

لفي محاففة أرفحا، دعمت قللات ايحلتالل أن مجملعلة ملن جنلدهلا اعتالللت سلائالًا فلي منتاللة قرف لة 
 من معبر  اللنبي  عند محاللته دهخ مجملعة من الجنلد، ما أدد إلى إصا ة أحده  بجرل  تفيفة.

 رد تحلفله للتحاليق.ل مرت لسائل إعال  عبرفة أن السائق ي يحمل تصرفح دللل للمنتالة، لأنه ج
 19/1/2018األيام، رام هللا، 
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 الواليات المتحدة غير للسالم ليس هناك وسيط آخر: نتنياهو .14
، أن 19/1/2018 أكلللد رئللليخ الحململللة افسلللرائيلية بنيلللامين نتنيلللاهل، الجمعلللة: تحرفلللر محمللللد مجادللللة

جللا   لللك  يرفللد السللال  .  للليخ هنللاك لسلليط آلللر. لا  ا للل  يمللن يرفللد اللييللات المتحللدة ملسلليط فإنلله ي
ال ين رافالله للالل رحللة علدتله ملن الزنلد، حللل ملا إ ا ملان يلرد فرصلة  ،لردا على سؤال للصحفيين

لعللللدة المفالشلللات ملللل الفلسلللتينيين  علللد أن أعللللن اللللرئيخ الفلسلللتيني محمللللد ع لللاخ أنللله ي يعتبلللر 
 .عاديً  اللييات المتحدة لسيتاً 

 19/1/2018 ،48عرب 
 

 ال لذوي القتلى األردنية سفنا على الحادث وسندفع تعويضات للحكومةنتنياهو: تأ .15
، أن 19/1/2018 أكلللد رئللليخ الحململللة افسلللرائيلية بنيلللامين نتنيلللاهل، الجمعلللة: تحرفلللر محمللللد مجادللللة

أعر لت علن أسلفزا إدا  الجرفملة التلي را  شلحيتزا مللاتنين أردنيلين، برصلاع حلرخ أملن   إسرائيل 
للالسللفارة افسللرائيلية   سللتدفل تعليشللات للحململلة، لللليخ   إسللرائيل ان، لقللال إن العاصللمة األردنيللة عم 

لقلال نتنيللاهل للصللحفيين الل ين رافالللله لللالل رحللة علدتلله مللن الزنلد، ردًا علللى سللؤال  ألسلر الشللحايا.
عمللا إ ا مللان هنللاك مجللال للتصللرا  صلللرة مغللايرة فيمللا يتعلللق  الحللاد ،  أنللا لاثللق مللن أن التللرفين 

عبر، أنا أقل  ب لك من جانبي، لاعتالد أن األردن يالل  ب لك من جان ه... للدينا مصللحة يستللصان ال
  .م ترمة في العالقة التي تر تنا له ا انعمخ على تبيعة الحل  

مللن سلليملن السللفير، لأنللا  لفيمللا يتعلللق بزليللة السللفير افسللرائيلي الالللاد  فللي األردن قللال:  سللأقرر قرف للاً 
 مثلتنا في األردن، ما سينعمخ على تعين لليفتزا . أقدر مثيرا السفيرة التي

لحلللل العالقللات افسللرائيلية الترميللة، قللال نتنيللاهل إنلله  علللى الللرغ  مللن تجديللد العالقللات الدبللماسللية 
يالللاا للللائح ايتزللا  الملجزللة شللد   جنلللد لشلل ا  فللي الجلليش افسللرائيلي، لنسللب، مللا دلنللا نسللمل  لا 

أنزا ي تدال تدع  حملاخ ،  ت آللر من قبل ترميا، لنرد أيشاً إسرائيل من لق تصرفحات قاسية شد  
 ردلغان، قال نتنياهل إنه  سيدرخ  لك .ألحلل لالا  قرفت قد يجمعه  

 19/1/2018 ،48عرب 
 

 مسؤول أمني إسرائيلي: لم نقبض على منفذ عملية نابلس .16
قلله إن قللات ايحلتالل لل   ناللت الالناة افسرائيلية العا رة عن مسؤلل أمني رفيل: تحرفر رامي حيدر

تتممن من الال   على منف  عملية نابلخ لالل مداهمتزا لملي  جنين، لأن  المتاردة مستمرة لللدينا 
مللل األسللما  التللي ت للمل مللن سللاعد المنفلل  . لقللال المسللؤلل األمنللي إن اثنللين أل ثالثللة منفلل ين مللانلا 
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   عللى أحلده  للالل مداهملة مللي  جنلين الالل دالل السيارة التي أتلاللت النلار عللى المسلتلتن، تل   
ليلة أملخ، لمنفل  آللر تمملن ملن الزلرت، لأ لار عللى أنله تملت تصلفية لاحلد مملن سلاعدلا فلي تنفيل  

 العملية لالل المداهمة لآلر  عد أن ا ت ك مل الجنلد لأصات اثنين من قلات ايحتالل.
هد  مندله لمن غير المعرلا ألجزدة  ت   لقال المسؤلل إن قائد الللية، أحمد جرار، ما دال حرًا لأنه 

 M-16األمللن افسللرائيلية تلقيللت لرلجلله مللن المنللدل، لأ للار إلللى أنلله مللا دال يحمللل ر للاش مللن نلللي 
 ال ي استعمله لتنفي  العملية.

لقال المسؤلل األمني للالناة إن الللية ل  تتلَق أي ألامر أل تلجيزات من غدة، لأ ار إلى أنزلا  لليلة 
محليًا، حماخ ي يستتيل السيترة على دما  األملر في غدة للكنه ن ط أكثر في الشلفة ت  تنفيمزا 

الغر ية ، لدع  أن أعشا  حملاخ  الشلفة الغر يلة يلتتللن لتنفيل  عمليلات  علد اللدعلات لتنفيل   للك 
لدعل  المسلؤلل األمنلي أن حملاخ تسلعى لتحلفلل جنللت  من قيلادة الحرملة عبلر التصلرفحات العلنيلة.

، لقلللال إنللله ملللن غيلللر  إسلللرائيل لماللللر جديلللد لزلللا، تلللتممن ملللن لاللللله إتلللالح الصللللارف  عللللى لبنلللان 
 أنالمعرلا  عد إ ا ما مان حدت   يمنح تغتية لحرمة حماخ بلبنان. لأ ار إلى أنه  من اللاشح 

 صالح العارلري يالي  في لبنان  مساندة حدت   لهل على تلال م ا ر  حسن نصر   .
 19/1/2018 ،48عرب 

 
 مصادر إسرائيلية: ليلة صعبة واجهت فرقة االغتياالت في جنين .17

محملللد  لللالع: ليللللة صلللع ة ملللرت عللللى لحلللدة  اليملللا   افسلللرائيلية اللاصلللة بتنفيللل  عمليلللات  -جنلللين 
بزلل ه الكلمللات لصللب صللحفيلن لمراقبلللن عسللمرفلن إسللرائيليلن، مللا  .اغتيللال الن للتا  الفلسللتينيين..

اللميخ الماشي، في عملية عسمرفة عنيفة ل  يم ب  عد عن مامل  -عا  جرد في جنين ليل األر 
 عامًا(، من حي لادي برقين. 30أسرارها، لاست زد لاللزا ال ات أحمد إسماعيل جرار )

لللفت قلات ايحتالل، أر عة منادل مزدمة لمحرلقة في حالة انتالامية تعمخ ف اًل  رفعًا في تحاليلق 
عاملًا(، لالل ي تلدع  سللتات  22، لهل اغتيال ال ات أحمد نصر جرار )جيش ايحتالل هدفه الرئيخ

 ايحتالل تنفي ه عملية قتل الحالا  افسرائيلي قرت نابلخ، قبل نحل أسبلعين.
لناللللت المصللادر الصللحفية عللن مصللادر فللي جلليش ايحللتالل قللزللا: إن ال للات أحمللد نصللر جللرار، 

تمملللن ملللن إصلللا ة اثنلللين ملللنز  أحلللدهما بجلللرل  ا لللت ك ملللل جنللللد لحلللدة  يملللا   ملللن مسلللافة قصللليرة، ل 
 لتيرة، فمانت ليلة قاسية  النس ة لتلك اللحدة.

 19/1/2018 ،األيام، رام هللا
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 جيش االحتالل يحاكي في تدريب السيطرة على قرى لبنانية وفلسطينية .18
ن حللاكى فيلله ايسللتيال  عللللى قللرد فللي جنلللت لبنلللا عسللمرفاً  أجللرد جلليش ايحللتالل تلللدرف اً : سللبلتنيك

 لقتاي غلدة لملاجزة سينارفلهات ملتلفة،  م ارمة لحدات الاللات البرفة لالمدرعات لالاللات الجلية.
،  أجللرد الجلليش افسللرائيلي هللل ا لللله أفيلللاي أدرعللي، فللي بيللان للقللال النللاتق  اسلل  الجلليش ايحلللتال

الاللات البرفة  ملا  األسبلي التمرفن الالتالي المتكامل في قاعدة  يدافلن الجنل ية  م ارمة مافة لحدات
لأشاا أدرعي،  فيزا المدرعات لالمدفعية لالتجميل الحر ي لالزندسة لغيرها لم ارمة جلية ملتلفة .

إن   التملللرفن حللللاكى ايسللللتيال  علللللى قرفللللة فللللي جنللللت لبنللللان أل قتللللاي غللللدة لملاجزللللة سللللينارفلهات 
ن حاكى ايسلتيال  عللى قلرد فيسبلك أن التمرفاللأ ار فيديل ن ره أدرعي، في حسا ه على  ملتلفة .

في جنلت لبنان للع  ال مر الن تية لمارلن الراخ ل نلت جبيلل، مشليفًا أنله بلاسلتة الت علالن بلين 
 قل اته، يستتيل الجيش افسرائيلي اينتصار في أي معرمة لحس  العدل للت  قائاًل  دائمًا جاهدلن .

 19/1/2018 ،األيام، رام هللا
 

 مخاوف االحتالل من األطفال الفلسطينيين تقرير استخباراتي يكشف .19
عللن الملللالا افسللرائيلية  سللرفاً  ، تالرفللراً افسللرائيلية، أليللراً  ايسللتراتيجيةتلالللت لدارة ال للؤلن : اللمللايت

من قيا  أتفال فلستينيين بن ر فيديلهات لصلر في ملاقل التلاصل تفشح ممارسات ايحتالل أما  
مللللى  الفتللللاة  العللللال . الفلسللللتينية عزللللد التميمللللي تللللؤثر علللللى ايحللللتالل لقادتلللله، فللللاللدارة لفبللللدل أن  ح 

افسلللرائيلية عاللللدت اجتماعلللا  علللد التشلللامن الكبيلللر عالميلللًا ملللل قشلللية عزلللد التلللي يلاصلللل ايحلللتالل 
 احتجادها بتزمة ايعتدا  على جنلده.

 للرته  أل للار ، فللي تالرفرهللا السللري، اللل ي نايسللتراتيجيةلتحلل  ر  للع ة ايسللتل ارات فللي لدارة ال للؤلن  
، مملللا دعملللت أنللله اسلللتلدا  الفلسلللتينيين 18/1/2018 ، اللمللليخ13 لاللللل 12 الثانيللة ، عبلللر الالنلللاتين اللللل

 لنتفال، لتلفيفز  في حمالت دعائية.
لللصت  ع ة ايستل ارات في تالرفرها إلى استنتاجين مرمدفين، األلل عا ،  حي  اعتبلرت أن عزلد 

منفملللات الفلسلللتينية لالمنفملللات الفاعللللة فلللي إتلللار حرملللة التميملللي تحلللللت إللللى رملللد فلللي صلللفلا ال
أما ايستنتاج الثاني، فيترمد على أتفال يتلقل أن يسيرلا على لتى عزد  (.BDSمالاتعة إسرائيل )

عامللًا(، لتنتمللي إلللى قرفللة عزللد  11التميمللي. ل مللر التالرفللر  ايسلل  جنللى جزللاد، ال الغللة مللن العمللر )
اراتي تفاصليل مثيلرة علن التفللة جنلى، حيل  أ لار إللى أنزلا  تاللل  لاسلتعر  التالرفلر ايسلتل  نفسزا.

منلل  أر للل سللنلات بتلثيللق عللن قللرت لعمليللات مالالمتزللا للجلليش افسللرائيلي، لتتحللد  عللن نفسللزا مللن 
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لالل مالاتل فيديل ترفعزا عبر افنترنت لهي أصغر صلحافية فلي العلال . تتحلد  افنمليدفلة،  لملزا 
 رفمية، لقد اعتادت على تحدي الجنلد لالصراخ بلجلهز  .أم -اللارجي  مالمح ألرل ية 

 20/1/2018 ،السبيل، عم ان
 

 شخص 3,000صحفي إسرائيلي: "الموساد" اغتال ما ال يقل عن  .20
يا ملللن آانتزلللت أ حلللا  لبيلللر إسلللرائيلي إللللى أن جزلللاد الملسلللاد افسلللرائيلي اغتلللال علللدة  :تلللل أبيلللت

الصللادرة عللن الصللحفي لالمؤلللب افسللرائيلي رلنللين لناللللت مجلللة ديللر  للبيجل األلمانيللة  األ لللاع.
 للع، لل  يملن بيلنز  فاللط  3,000   مل إجملالي نحلن نتحلد  علن ملا ي ياللل علن  بيرجمان، قلله:

 األ لاع المستزدفلن بل العديد من األبرفا  ال ين تلاجدلا في اللقت اللتأ في الممان اللتأ .
الثانيللة لحللدها، أيللا  صللدر فيزللا ألامللر   عمليللات لحسللت بيرجمللان، فالللد مانللت هنللاك لللالل اينتفاشللة 

أعشلا   قتل مستزدفة  لما يترال  بين أر عة إلى لمسة أ لاع، لمانت ه ه األلامر في العادة  حلق  
 للع، بيللنز  سللتة مللن  1,000فلي حرمللة حمللاخ. لألشلح بيرجمللان أنلله تحللد  فلي أ حاثلله مللل نحللل 

يزللد أللملرت الرؤلسا  السا الين للملسلاد لسلتة ملن رؤسلا  الحمل  ملات افسلرائيلية مثلل إيزللد  لاراك لا 
ليحمي الكتات على نتلاح دمنلي لاسلل،  لم لك مل رئيخ اللدرا  افسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهل.

، للللالل  لللك يتحللد  بيرجمللان عللن مزللا  2017تتلللر جزللاد ايسللتل ارات افسللرائيلية حتللى لرفللب 
 ها.الملساد لعمليات صنل الالرار السياسي لرا 

اللل ي تصللدره ديللر   حللرت الفللل، إسللرائيل لعمليللات الالتللل السللرفة للملسللاد متللات بيرجمللان  أنيلل مر 
 من يل  ايثنين المالبل.  بيجل، سيت  ترحه في األسلاح اعت اراً 

 19/1/2018 ،القدس، القدس
 

لت عمر والمست شاكيد: الصراع مع الفلسطينيين غير قابل للحل   .21  ية القوميةلدولة ثنائ "إسرائيل"ات حو 
لديل علالدة: يؤمد رلني  اكيد، أكلاديمي إسلرائيلي، لرجلل مللابرات لصلحفي سلابق، أن  –الناصرة 

ات حلللللت الللل الد لدلللللة ثنائيلللة الاللميلللة. عمر الصلللراي ملللل الفلسلللتينيين غيلللر قابلللل للتسللللية، لأن المسلللت
قللب عنللد قصللة لراحللل ياسللر عرفللات، لفتل لليم للب التالرفللر الصللحفي عللن تفاصلليل أل ملل مرة اعتالللال 

 على إ الائه هدية ت مارفة. الراديل اللاع  ه ال ي رف  استرجاعه من رئيخ ال ا اك، مصمماً 
جا   لك في حدي  أجراه معه أبرد المعلالين الصحافيين افسرائيليين، نحلل  برنيلل، الل ي قابلل دميلله 

ة . لسبت ه ا ايلتيار أن الصحفي سا الا  اكيد في را    للحدي  عن متا ه الجديد  ما لرا  الكلفي
عاملا عمللل فللي ملللابرات ايحللتالل  31 لاكيد لقبللل أن يعمللل صللحافيا فلي  يللديعلت أحرلنلللت  تيلللة 
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)ال ا اك( لمان ممت له فلي المالاتعلة ماللر الرئاسلة الفلسلتينية قبلل ليدة السللتة اللتنيلة نتيجلة اتفلاح 
نيل لدميله السابق  اكيد ال ي انتاللل لفلتالي في متحب عرفات في را    الصحافي بر  .1993ألسلل 

منلل  سللنلات للتعلللي  الجللامعي  عللدما اسللتكمل دراسللة الللدمتلراة فللي ملشلللي الصللراي الفلسللتيني لعلللى 
أساسزا لشلل متا له المل ملر. ليالللل  لاكيد فلي الحلدي  إن ممت له ممرملد مسلؤلل فلي ال لا اك بلد ا 

 صار ممتت الرئيخ الراحل عرفات يحالا. 1974من 
 20/1/2018 ،العربي، لندنالقدس 

 
 واغتيال ثالثة من قادة حماس "إسرائيل"عائلة من غزة تعدم أحد أفرادها المتهم بالتخابر مع  .22

غدة: أعلنت إحدد العلائل الفلستينية التي تالتن مدينة رفح جنلت قتاي غدة، قيامزا بل قتل  أحد 
 ه في عملية اغتيال ثالثة من قادة الجنا  أفرادها، يتزامه  التلابر مل الملابرات افسرائيلية، لتسب

 ، بينز  أحد أفراد ه ه العائلة.2014المسلح لحرمة حماخ، أثنا  الحرت األليرة على غدة صيب عا  
لقالت عائلة برهل  إنزا  نف ت حم  الالصاع  في أحمد سعيد برهل ،  عد تسلمه من  قلد المالالمة ، 

أنزا  لاكبت مجرفات التحاليق  إلىالت تنفي  عملية الالتل، في قتاي غدة. لأ ارت في بيان أصدرته ع
 معه من  لحفة ش ته من أمن المالالمة .

لل  ت ر العائلة إلى  قلد المالالمة  التي مانت تتحفظ على ه ا ال لع، لكن بدا لاشحا أن تلك 
أبل  الجزة هي الجنا  المسلح لحرمة حماخ، ال ي فالد ثالثة من قادته جنلت الالتاي، له  محمد

 مالة لرائد العتار لمحمد برهل ، في غارة إسرائيلية استزدفت مندي في مدينة رفح لالل الحرت 
األليرة على غدة، لاتز  ال لع ال ي قتل أمخ،  أنه هل من قد  معللمات فسرائيل حلل ممان 

 لجلده .
ات الجرفمة التي لجا  في بيان العائلة أنزا استمعت يعترافات  لك ال لع المتز   لعاينت أدل 

استلدمزا في التلابر مل ايحتالل لتأكدت من تلرته في جرفمة اغتيال الالادة العفا  محمد أبل 
  مالة لرائد العتار لمحمد برهل  .

لأعلنت م لك في بيانزا برا تزا من ه ا ال لع لمن  الجرائ  اآلثمة التي تلر  فيزا من لالل 
   ايحتالل التي ي تعبر  أي  مل عن تارف  العائلة .لقلعه في براثن العمالة لتنفي  جرائ

 20/1/2018، لندن، القدس العربي
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على  "إسرائيل"قراقع يطالب األزهر بحماية األسرى ومقاطعة الكنيست ويدعو غوتيريش إلدراج  .23
 قائمة العار
العالمي تالت عيسى قراقل رئيخ هيئة  ؤلن األسرد لالمحررفن، لالل مؤتمر األدهر : را   

لنصرة الالدخ ال ي عالد في الالاهرة، بتلفير الحماية لنسرد في السجلن لالدعلة إلى مالاتعة 
البرلمان افسرائيلي  سبت الت رفعات العنصرفة المعادية لحاللح ال عت الفلستيني للحاللح افنسان، 

 قانلنا يستزدا الالدخ جغرافيا لديمغرافيا لتارفليا. 14التي من شمنزا 
مدينة الالدخ لشلاحيزا تعرشت لحملة اعتالايت لاسعة لغير مسبلقة في السنلات األليرة،  لأكد أن

 عد إغالح قلات ايحتالل المسجد األقصى لترميت البلا ات  2017لكنزا تصاعدت لالل عا  
افلكترلنية في  زر يلليل/ تملد من العا  الماشي، ل عد قرار الرئيخ ايمرفمي ترامت ايعتراا 

 خ عاصمة لدللة ايحتالل. الالد
مدللة محتلة على قائمة العار  إسرائيللدعا المسؤلل الفلستيني األمين العا  لنم  المتحدة فدراج 

في األم  المتحدة، لاعت ارها دللة ابرتزايد تمارخ جرفمة الفصل العنصري  حق ال عت الفلستيني 
 لتنتزك العدالة افنسانية.

 20/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 إصابات بالرصاص الحي بمواجهات مع االحتالل بغزة .24
أصيت ملاتنان على األقل  الرصاع الحي لآلرلن  ايلتناح  سبت الغاد المسيل : رامي حيدر

للدملي لغاد الفلفل، يل  الجمعة، لالل ملاجزات مل قلات ايحتالل في عدد من الملاقل على تلل 
 ال رفط الحدلدي  التاي غدة.

ادر محلية لتبية أن قلات ايحتالل افسرائيلي المتمرمدة في األبراج العسمرفة ل مرت مص
ل الد ا ات على ال رفط الحدلدي،  رح بلدة ج اليا  مال الالتاي أتلالت الرصاع الحي على 

 مجملعة من ال  ان لالفتية، ال ين اقتر لا من السياج الفاصل  رح البلدة.
برصاصة في قدمه نالل على إثرها إلى المست فى افندلنيسي لأسفرت الملاجزات عن إصا ة ملاتن 

في بلدة بيت يهيا المجالرة للعالج لحالته لصفت  المتلستة، فيما أصيت آلرلن  حايت التناح 
مما أصيت  ات برصاصة في قدمه   الغاد المسيل للدملي ال ي أتلاله جنلد ايحتالل صل ز .

الغاد المسيل للدملي لالل ملاجزات اندلعت مل جنلد  لآلرلن  حايت التناح جرا  استن اقز 
 ايحتالل  رح مدينة غدة، لتحديًدا قرت ملقل  ناحل علد  العسمري  رح المدينة.
 19/1/2018، 48عرب 
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 إصابات بمواجهات مع االحتالل في الضفة الغربية .25
لتلفة من أصيت عدد من ال  ان لتفل في الملاجزات التي اندلعت في مناتق م: رامي حيدر

الشفة الغر ية المحتلة،  عد أن قمعت قلات ايحتالل مسيرات سلمية منددة  الرار ترامت لمناهشة 
 لالستيتان لجدار الفصل العنصري.

لقالت مصادر محلية إن تفال ي يتجالد عمره الستة أعلا  أصيت برصاصة معدنية في عينه 
 .الجمعةالالرفة من  ساعات ما  عد فزر ل ابين آلرفن في الملاجزات  العنيفة  التي ت زدها 

 لأتلالت قلات ايحتالل قنابل الغاد المسيل للدملي تجاه منادل الملاتنين الالرف ة من مدلل الالرفة.
لفي مرفة مفر قدل ، أصيت ثالثة   ان بجرل  لالل قمل قلات ايحتالل افسرائيلي للمسيرة 

عاما لصالح  15ة  فتح  اري الالرفة المغلق من  األسبلعية السلمية المنددة  ايستيتان لالمتال 
 مستلتني  قدلمي   الجاثمة عنلة على أراشي الالرفة.

لفي اللليل، اعتاللت قلات ايحتالل افسرائيلي  عد فزر اليل  الجمعة، ملاتنة من المدينة  عد 
 افبراهيمي. المسجدتفتي زا أثنا  دلللزا 

 19/1/2018، 48عرب 
 

الدول العربية واإلسالمية بمضاعفة مساهماتها في تطالب  واجهة الحصاراللجنة الشعبية لم .26
 األونروا

تالبت  اللجنة ال عبية الفلستينية لملاجزة الحصار  الدلل العر ية لافسالمية لاألجنبية  مشاعفة 
مساهماتزا المالية في األلنرلا، ل ددت على لجلت التحرك العاجل لل تالفي ملاتر العجد الناتل 

ي، لتجنت المعاناة افنسانية لالجئين الفلستينيين التي ستتشاعب نتيجة مرفمالتالليع األ عن
 الالرار .

مليلن دلير مانت تالدمزا لنلنرلا، في حين ست الي على  65لمانت اللييات المتحدة قد قررت تعليق 
 مساعدة  اليمة ستين مليلنا، م يرة إلى أن المبل  المعلق سينفر فيه مستال ال.

 19/1/2018.نت، الدوحة، لجزيرةا
 

صابةمواطنين  أربعةوتشا": استشهاد أ" .27  أسبوعينخالل  261واعتقال  269 وا 
افزر تالرفر حماية المدنيين الصادر عن ممتت األم  المتحدة لتنسيق ال ؤلن افنسانية : را    

( تفاًل، 83بينز  )( 269 ألت ا  يل  الجمعة، است زاد أر عة ملاتنين بينزما تفالن، لاصا ة )
 الماشيين. األسبلعينتفاًل(، لالل  22( ملاتنا بينز  )261لاعتالال )
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عاًما(،  25عاًما( لرجل يبل  ) 17ل 15لقد است زد ثالثة من هؤي ، لهما تفالن )يبلغان من العمر 
 ،  مانلن الثاني الجاري( في قرفة دير نفا  برا  15ل 11ل 3في ثالثة حلاد  منفصلة في أيا  )

ل الالرت من السياج الحدلدي  رقي  ملي  البرفل لالجئين  غدة، لفي قرفة جيلخ في قلاليلية، ل لك 
ايعتراا  الالدخ عاصمًة فسرائيل، فيما است زد  ترامتلالل الملاجزات التي اندلعت شد إعالن 

يحتالل في مانلن الثاني( لالل ملاجزات مل ا 11عاًما في يل   17فتى آلر يبل  من العمر )
 عراح بلرفن بنابلخ.

( الى ان قلات ايحتالل أصابت ما 2018مانلن الثاني  15-2لا ار التالرفر ال ي يغتي الفترة بين )
( تفاًل، بجرل  لالل الملاجزات المتعددة التي اندلعت في 83( فلستينًيا، من بينز  )269مجملعه )

 ملتلب أنحا  األر  الفلستينية المحتلة. 
( عملية تفتيش لاعتالال في ملتلب أنحا  الشفة 176تالرفر، ان قلات ايحتالل نف ت )ل ين ال

 ( تفاًل على األقل. 22( فلستينًيا، من بينز  )261الغر ية، لاعتاللت )
مما هدمت سلتات ايحتالل ثالثة م اٍن في المنتالة )ج( لالالدخ ال رقية  حجة عد  الترليع، مما 

لحاح الشرر بلأدد إلى تزجير فلستينيين اث  آلرفن.  16نين لا 
 19/1/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 في قطاع غزة إلى نقطة الصفروصلت األوضاع االقتصادية والمعيشية الكارثية : قتصاداالخبراء  .28

 قال الناتق  اس  لجنة أهالي ال زدا  عال  البرالي إن الرئيخ محملد ع اخ: فتحي ص  ا  -غدة 
 لرئيخ اللدرا  رامي الحمد   يتجاهللن  معاناتز .

لل  يبِّ عدد من المنفمات الدللية  متتل ات إ الا  ع رات آيا الفالرا  لالمرشى لالجرحى 
لالمعلقين لاأليتا  على قيد الحياة، في لقت ارتفل عدد الالجئين ال ين يتلاللن مساعدات غ ائية من 

ألفًا من أصل  40ل الالجئين الفلستينيين  )ألنرلا( إلى مليلن ل لمالة األم  المتحدة لغل  لت غي
 مليلن يجئ يعي لن في الالتاي. 1.4

لى جانت هؤي ، يتلالى أكثر من  ألب فلستيني غير يجئ في الالتاي مساعدات من لدارة  400لا 
 ال ؤلن ايجتماعية.

رصيد، ما يزدد أصحابزا  ألب  يك من دلن  50لأ ار لبرا  اقتصاد إلى أن لدد البنلك حاليًا 
 الحجد. للفتلا إلى  مفارقة عجي ة  تكمن في أنه فيما قررت اللييات المتحدة تالليع مساعداتزا 
المالية لل  ألنرلا ، للاصلت السلتة فر  عالل ات قاسية على الالتاي من  أكثر من ثمانية أ زر، 
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هلر األلشاي المعي ية، ما ي ن ر ح رت األجزدة األمنية لالعسمرفة افسرائيلية من استمرار تد
  انفجار.

لقال اللبير ايقتصادي الدمتلر ماهر الت  اي لل  الحياة  إنه  عد أكثر من ع ر سنلات من الحصار 
افسرائيلي الفال  لاينالسا ،  لصلت األلشاي ايقتصادية لالمعي ية الكارثية في قتاي غدة إلى 

  استغاثة لجزه الالتاي اللاع للرئيخ ع اخ لالرئيخ نالتة الصفر . لأشاا في تعالي ه على ندا
الفتا  السيسي، لاألم  المتحدة لالمللك لالرؤسا  العرت، لايتحاد األلرل ي لغيره ،  المصري عبد

 أن الالتاي اللاع دالل غدة  اقترت من اينزيار ايقتصادي المحتل  .
من الالرفت لال عيد ، مح رًا من أن  لتسا ل:  لَ  ه ا الصمت المرفت على لجل الناخ لمعاناتز 

 اينفجار قاد  ي محالة، لل  يعد هناك مجال للصمت، فايقتصاد يتزالد، لالعمال ي يجدلن لالمة 
 لبد، للن يالبل أحد أن يعيش في غرفة افنعاش .

لعن ه ه األلشاي، رسمت الغرفة التجارفة الصناعية في غدة صلرة سلدالية قاتمة، فيما يستعد 
تاي اللاع للل  إشرات  امل  عد غٍد افثنين احتجاجًا. لقالت الغرفة في تالرفر أصدرته الال

لى  46قبل يلمين إن  معديت ال تالة ارتفعت إلى  في المئة في صفلا اللرفجين  67في المئة، لا 
في المئة،  65الجامعيين، فيما بل  عدد العاتلين من العمل ر ل مليلن، لتجالدت معديت الفالر 

 في المئة . 50انعدا  األمن الغ ائي لدد األسر ل 
 20/1/2018الحياة، لندن، 

 
 ر بالتفاوض المستند للشرعية الدوليةق  : مصير القدس ي  لتيلرسون الصفدي  .29

ي رفمللخ مرفملللشللل لدفللر اللارجيللة ل للؤلن المغتللر ين أيمللن الصللفدي نفيللره األ :)بتللرا( -لا للنتن 
 الراف  لالرار ايعتراا  الالدخ عاصمة فسرائيل. تيلرسلن  صلرة الملقب األردني لالعر ي

لأكد لالل لالائه تيلرسللن فلي لا لنتن ألل ملن أملخ اللمليخ، أن الاللدخ قشلية ملن قشلايا اللشلل 
لة.  النزائي يالرر مصيرها  التفال  الم ا ر المستند إلى قرارات ال رعية الدللية  ات الصِّ 

ات تتلفرهللللا، اشللللافة إلللللى الالشللللية الفلسللللتينية ل حلللل  الصللللفدي لتيلرسلللللن العالقللللات الثنائيللللة لآليلللل
لالتتلرات المرت تة بتملفلل لماللة األمل  المتحلدة فغاثلة لت لغيل الالجئلين )األنلرلا( لجزللد التلصلل 

لأكللد الصللفدي شللرلرة اسللتمرار تملفللل  ايلنللرلا  لتممينزللا مللن تالللدي   لحللل سياسللي لندمللة السلللرفة.
ال عدين السياسي لالحياتي لعمل اللمالة ال ي يحلت أن يسلتمر لدماتزا الحيلية لالجئين، مبينا أهمية 

ي المسلللتجدات المتعلاللللة  الصلللراي مرفمللللاسلللتعر  الصلللفدي لنفيلللره األ لفلللق تكليلللب اللماللللة األمملللي.
الفلستيني ايسلرائيلي، لجزللد حلل األدملة السللرفة سياسليا عبلر مسلار جنيلب ل حثلا المسلتجدات فلي 
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سللللري لالتلللي تللل  التلصلللل اللللى افنفلللاح حللللل إتالقزلللا عبلللر منتاللللة لفللل  التصلللعيد فلللي الجنللللت ال
 ية رلسية استشافتزا المملكة.أمرفممحادثات أردنية 

 20/1/2018الغد، عمان، 
 

 كيفية تنفيذ االستخبارات اإلسرائيلية لعملية التفجير في صيدافي لبنان يكشف  المعلوماتفرع  .30
للن فللري المعللمللات فللي قلل: حسللن عليللق لد األمللن الللداللي مللن م للب ميفيللة تنفيلل  فللي مللدة قياسللية، تمم 

ملللانلن الثللللاني  14ايسلللتل ارات افسلللرائيلية لعمليلللة التفجيلللر فلللي مدينللللة صللليدا، يلللل  األحلللد الفائلللت )
فلي حرملة حملاخ، محملد حملدان. نجلا األليلر ملن محالللة ايغتيلال  الكلادر(، التي اسلتزدفت 2018

 دفة، لترفالة ت غيله لمحرك السيارة.المحممة التي نف ها عمال  للعدل،  سبت تغييره،  الص
سرفعًا، بدأت األجزدة األمنية التحاليق في الجرفمة. لفيما تللى الجيش مسح مسر  الجرفملة لالمنتاللة 
الالرف ة منه،  ما فيزا المبنى ال ي يسمنه حمدان لالم اني المجالرة، تلل ى فري المعللمات التحاليلق فلي 

ليلللل  دفعتللله ألل ملللن أملللخ إللللى تنفيللل  ملللداهمات فلللي منتاللللة اللللدائرة ايلسلللل. لسلللرفعًا، تلصلللل إللللى 
اللاجزلللة ال حرفلللة لبيلللرلت، لفلللي مدينلللة تلللرابلخ. ف علللد سلسللللة ملللن التحالياللللات التالنيلللة لايسلللتعالمية 
لللن محالاللللل  المعللملللات  ملللن تحديلللد الم لللت ه فيللله الللل ي أدار مجملعلللة ملللن األفلللراد لتنفيللل   لللدة، تمم  المعال 

  ت ه فيه لبناني من ترابلخ، ي دعى أحمد َبْيتي ة.محاللة ايغتيال. لتبي ن أن الم
لاأللير صاحت  سجل  أمني  نفيلب . لل  يسلبق أن ألقِّلب فلي قشلايا أمنيلة، لي لشلعه أحلد األجزلدة 

عامللًا، مللان يعمللل فللي التجللارة،  38األمنيللة علللى للللائح الم للت ه فلليز . الرجللل اللل ي يبللل  مللن العمللر 
ملانلن الثللاني، عبلر متلار بيللرلت. لملان قللد  9إللى بيللرلت يلل   متلنالاًل بلين لبنللان لهللنلدا. لهلل أتللى

اسلللتأجر  لللالة لملللدة أسلللبلي فلللي منتاللللة اللاجزلللة ال حرفلللة للعاصلللمة، عبلللر ملقلللل عللللى افنترنلللت، لدار 
عائلتلله فللي تللرابلخ يللل  لصلللله، ثلل  عللاد إلللى بيللرلت. مللن األليللرة، انتالللل إلللى صلليدا أكثللر مللن مللرة، 

للل ت المجملعلللة يلللل  عللللى رأخ مجملعلللة تنفي يلللة، تلللللت مر  ملللانلن الثلللاني  11اق لللة منلللدل حملللدان. لنف 
 منالرة يممن ايستنتاج  أنزا مانت محاللة لالغتيال جرد لقب تنفي ها من دلن معرفة السبت.

لللل إليللله المحالالللللن، فلللإن بيتيلللة لمجملعتلله، انتاللللللا إللللى صللليدا فجلللر يلللل   ملللانلن  14ل حسللت ملللا تلص 
اسفة أسفل سيارة حمدان، قرا ة الثالثة لالنصب فجرًا. ل حسلت ملا الثاني، لتللى أحده  دري العبلة الن

تلصلت إليه التحاليالات، ابتعدت المجملعة عن محيط مندل الاليادي في المالالمة،  عد دري العبلة، ث  
عادت قرا ة السا عة لالنصلب، ل اليلت فلي انتفلار ندللله ملن مندلله إللى سليارته. لفللر تفجيلر العبللة، 

للن غللادرت المجملعللة ا لممللان،  اتجللاه بيللرلت، حيلل  تفر قللت. لفيمللا شللاي أثللر  للاقي أفللراد ال لل مة، تمم 
محالالل  المعللمات  من العثلر على  آثار تالنية  لرأخ ال  مة، في العاصمة، أد ت إلى تحديد هلفتله، 
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فتبلللي ن أنللله بيتيلللة. ايسلللتمرار فلللي مالحاللللة  آثلللاره  ألصلللل المحالاللللين إللللى متلللار اللللرئيخ ال لللزيد رفيلللق 
 فري، فتبي ن أن بيتية غادر لبنان ليل األحد لل ايثنين، متلجزًا إلى أمستردا .الحر 

لتسللتمر تحالياللللات  المعللملللات  لاسلللتل ارات الجلليش، لتحديلللد  لللاقي أفلللراد ال لل مة، علملللًا  لللأن مصلللادر 
ثت عللن لجلللد ملقلللا لللدد ايسللتل ارات، يللتحف ظ المسللؤلللن األمنيلللن عللن م للب مللدد صلللته  تحللد 

دهلل  محالالللل  المعللمللات  منللدل بيتيللة فللي تللرابلخ، لاسللتجل لا عللددًا مللن أفللراد عائلتلله،  ال لل مة. لقللد 
لشللل تلا لثلللائق لمعلللدات يجلللري تحليلزلللا لمعرفلللة ملللا إ ا مانلللت ستفشلللي إللللى أدللللة تسلللاه  فلللي م لللب 

 معللمات إشافية عن الم ت ه فيه.
محت  للالجد   للأن بيتيللة لعلمللت  األل للار  أن التحاليالللات التللي أ جرفللت تلللال األيللا  السللتة الماشللية سلل

لمجملعته يعمللن لمصلحة ايستل ارات افسرائيلية، لأن رأخ ال  مة جن دته ه ه ايستل ارات لارج 
األراشي اللبنانية. لفجري التدقيق في ما إ ا مانت لديه صالت  عمليات أمنية نف  ها العدل فلي لبنلان 

 سا الًا.
 20/1/2018األخبار، بيروت، 

 
 صيدا إسرائيلي وبداية أمنية خطرة نصر هللا: تفجير .31

فلي  ملرد  لزدا   احتفلال تلأبيني للاللتترح األمين العا  لل  حدت    السيد حسن نصر  : بيرلت
نالتلة متنادعللًا عليزللا بلين لبنللان لالعللدل، علمللًا  13الللى ملشلللي الحلدلد جنل للًا لقللال:  هنللاك ، الالنيتلرة

  فلستينية. لالعدل ابل   يلنيفيل  التي ابلغلت الجانلت اننا ي نعترا بلجلد ار  اسرائيلية. هي ار 
تحدا  املر في ه ه النالا ، لالرؤسا  لالجزات المعنية في الدللة اللبناني انه يرفد ان يبني جدارًا لاس

رفشلللا اي اجللرا ات اسللرائيلية فللي النالللا  المتنللادي عليزللا للبنللان ينتفللر الجلللات، لالجلليش أعلللن انلله 
لأعلللن نصللر   لقلللا المالالمللة الللى جانللت الدللللة لالجلليش لالملقللب  جللاهد لملاجزللة اي تجللالدات .

ئيليين يجللت ان تأللل لا تحلل يرات الدللللة  منتزللى الجديللة، للبنللان سلليملن ملحللدًا الرسللمي، لأقلللل لإلسللرا
للب الدلللة لالجليش لمنلل العلدل ملن اي تصلرا فلي هل ه الناللا ، لالمالالملة سلتتحمل مسلؤلليتزا فلي 

  مل مامل .
لدعللا نصللر  إللللى  اجللرا  ناللللاش فللي الحململللة لمجلللخ النلللات لالللللرلج  ملقللب حللللل التتبيللل ملللل 

، للبنان ملتد  عد  التتبيل مل إسرائيل تالما ي يلجلد سلال  علادل ل لامل، لفجلت ان يتبلق اسرائيل
 التدامه .

لتنالل التفجير ال ي حصل في صيدا، لقال:  نلاكلت التحاليلق لملل المؤ لرات تالللل ان اسلرائيل هلي 
منيللة ان التلي نفلل ت هل ه العمليللة التللي اسلتزدفت احللد ملللادر حملاخ. لعنللدما سلليفزر عنلد األجزللدة األ
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هلل ا عمللل اسللرائيلي نتمنللى التعللاتي مللل األمللر علللى انلله عللدلان علللى لبنللان. لهلل ا التفجيللر هللل بدايللة 
أمنيللة لتللرة علللى المسللتلد األمنللي اللبنللاني لي يجللللد السللملت عليلله، لعنللدما يحسلل  التحاليللق عللللى 

 الحملمة أن تاللل ميب ستتصرا مل ه ا الملشلي .
 20/1/2018الحياة، لندن، 

 
 لالستقرارقبالة الحدود اللبنانية تهديدًا  جداراً  "إسرائيل"تبر بناء عون يع .32

الللرئيخ اللبنللاني مي للال علللن قائللد الاللللات الدلليللة العاملللة فللي جنلللت لبنللان )يلنيفيللل(  : أبللل بيللرلت
مايمللل بيللري، أن  بنللا  إسللرائيل جللدارًا ق الللة الحللدلد اللبنانيللة فللي فللل اللشللل الللراهن لللللط األدرح ي 

ملللل الجزللللد التلللي تبللل لزا الالللللات الدلليلللة  التعلللالن ملللل الجللليش اللبنلللاني للحفلللا  عللللى األملللن يلللأتلب 
لتاللت عللن للالل اسلتال اله الجنلرال اللدللي بلل  ال حل  فلي الناللا  . لايستالرار على الحدلد الجنل يلة 

بللل هللل  التللي يللتحفظ عنزللا لبنللان علللى تلللل اللللط األدرح اللل ي ي يعتبللره لبنللان حللدلدًا نزائيللة، 13الللل
لانسللحات إسللرائيل منلله ، لفللق البيللان  2000تللدبير ملقللت اعتمللد  عللد تحرفللر ال للرفط الحللدلدي عللا  

الصللادر عللن الممتللت افعالمللي فللي الالصللر الجمزلللري. لأكللد أن  لبنللان يالللد  الللدع  الكامللل ليلنيفيللل 
الرار لتتبيلق الاللرار للاليا   المزمات المتلل ة منزا ، يفتًا إلى  ن ر الجليش فلجلًا إشلافيًا لحفلظ ايسلت

 ملللل مندرجاتللله، فلللي لقلللت تسلللتمر فيللله الللللرلح افسلللرائيلية لسللليادة لبنلللان . لنلللله بلللل  احتشلللان  1701
 األهالي في الجنلت ليلنيفيل، ما يساعد في إنجاد مزمتزا بنجا  .

 20/1/2018الحياة، لندن، 
 

 روا األون خفض موازنةيستغرب عدم تحريك الدولة اللبنانية ساكنًا بعد  بري  .33
المدير العا  للمالة غل  الالجئين الفلستينيين  بري  رئيخ مجلخ النلات اللبناني نبيه التالىبيرلت: 

)ألنلللرلا( فلللي لبنلللان ماللديلللل مللللردلني الللل ي  علللر  لللله للنتلللائل السللللبية التلللي سلللتتالل لبنلللان نتيجلللة 
ر علللى أدا  لفلل  ملادنللة اللمالللة لاللل ي سلليؤدي إلللى حرمللان لبنللان مللن حصللته، لفللؤثر   للمل مبيلل

اللمالللة تجللاه الفلسللتنيين فللي لبنللان . لاسللتغرت ممتللت بللري افعالمللي، ميللب أن  الدللللة اللبنانيللة للل  
تحرك ساكنًا حتى اآلن حيال ه ا األمر، علمًا أن الفلستينيين في لبنان، انتالل عبئز  في ه ه الحلال 

 على اللدفنة اللبنانية .
م للب عللن المسللؤلليات التللي مانللت تتحملزللا اللمالللة لتلللت بللري مللن مسللؤلل  ألنللرلا  إرسللال جللدلل 

  التفصيل ليبنى على ال ي  مالتشاه.
 20/1/2018الحياة، لندن، 
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 : اإلمارات لم تغفل عن القدس يوماً اإلماراتي الهالل األحمر .34
أكلللد حملللدان مسلللل  المدرلعلللي رئللليخ مجللللخ إدارة هيئلللة الزلللالل األحملللر، أن دلللللة افملللارات : الاللللاهرة

حلدة للل  تغفلل علن الالللدخ يلملًا، م ليرًا إلللى دلرهلا فلي دعلل  الفلسلتينيين لالاللدخ  التحديللد، العر يلة المت
ن لللائية بتلجيزلللات ملللن الاليلللادة  حيللل   ملللر أن الزلللالل األحملللر قلللدمت علللدة بلللرامل صلللحية لتعليميلللة لا 
الر يدة، منزا صيانة لفرش المسجد األقصى، ملشحًا أن المسجد األقصى تمت صيانته لفر ه ملن 

ل األحمر، لمنزا أيشًا المدينة اللاصة للمعلمين، لم ارفل أللرد ملل  سلاليا الملا   لعيلادات قبل الزال
لتنللالل أهميللة مللؤتمر األدهللر العللالمي اللل ي التللت  منلل  يلللمين فللي  صللحية تعمللل علللى مللدار السللاعة.

 الالللاهرة، حيلل   مللر أن ال لللعلت العر يللة لافسللالمية تترقلللت لتتتلللل نتائجلله لاصلللة أنلله يالللا  برعايلللة
  األدهر ال رفب  ال ي يعد منارة لللستية لايعتدال.

 20/1/2018، االتحاد، أبو ظبي
 

 أتراك اعتقلتهم في القدس أمس ستةتفرج عن  "إسرائيل" .35
أتلللراك اعتالللللتز   علللد أدائزللل  لصلللالة الجمعلللة فلللي  سلللتةأتلاللللت السللللتات افسلللرائيلية : الاللللدخ المحتللللة

 المسجد األقصى أمخ.
 أنه ت  تسلي  األتراك الستة ألامر  الحشلر للمحاكمة يل  غد األحد.لأفادت مصادر محلية 

أتللراك فللي البلللدة الالديمللة  مدينللة الالللدخ، عالللت أدائزلل  صللالة  سللتةلأمللخ، اعتاللللت ال للرتة افسللرائيلية 
 الجمعة، دلن تلشيح األس ات.

 20/1/2018القدس، القدس، 
 

األمريكي للعمل من مبنى القنصلية في تنفي ما تردد حول انتقال السفير  األمريكيةالخارجية  .36
  القدس

نفى مسؤلل رفيل المستلد في اللارجية األمرفمية لل  الالدخ ، يل  : سعيد عرفالات -لا نتن 
الجمعة، ما تردد عن أن السفير األمرفمي لدد إسرائيل ديفيد فرفدمان سيبدأ  مداللة أعماله مسفير 

 لل العا  المالبل.من مالر الالنصلية األمرفمية في الالدخ مل حل
لقال المسؤلل ال ي تلت عد   مر اسمه:  ليخ هناك أي لتط في اللقت الراهن تاللد إلى مداللة 

 السفير فرفدمان أعماله من مبنى الالنصلية في الالدخ بينما يت  بنا  السفارة األمرفمية .
)اللييات المتحدة لمانت صحيفة )نيلفلرك تايمد( قد أ ارت في تالرفر لزا يل  الجمعة تحت عنلان 

( إلى أن لدارة اللارجية 2019تمشي بلتى متسارعة نحل نالل سفارتزا إلى الالدخ  حللل عا  
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األمرفمية قد استالرت على لتة  أكثر تلاشعًا  لنالل السفارة األمرفمية من تل أبيت إلى مبنى قنصلي 
رلي لتممين السفير ديفيد قائ  في أحد أحيا  الالدخ الغر ية، لهل ما من  أنه تالليل تكلفة الم 

 فرفدمان لملففيه من اينتالال إلى هناك مل حللل بداية العا  الالاد .
 19/1/2018، القدس، القدس

 
 قائماً بشأن عقد لقاء بين الرئيس عباس ونتنياهو في موسكو ما يزال على  مقترحناالفروف:  .37

الرلسي   أن عالد لالا  بين  قال لدفر اللارجية الرلسي، سيرغي يفرلا، إن المالتر : نيلفلرك
الرئيخ محملد ع اخ لرئيخ اللدرا  افسرائيلي بنيامين نتنياهل ما يدال على التاللة، لدلن  رل  

 مس الة.
لأشاا يفرلا، لالل مؤتمر صحافي في نيلفلرك، يل  الجمعة،  اقترحنا على رئيخ اللدرا  

 اخ عالد لالا  في ملسمل دلن  رل  افسرائيلي بنيامين نتنياهل لالرئيخ الفلستيني محملد ع
يدال قائما. لحس ما أفز  فإن الرئيخ الفلستيني على استعداد لمثل ه ا  مامس الة. له ا ايقترا  

 اللالا  ، لفق ما  مره ملقل )رلسيا اليل (.
لتا ل:  ستكلن لدينا قرف ا اتصايت مل الاليادتين الفلستينية لافسرائيلية، لنحن نلد سماي الفرع 

 متلفرة لللرلج من ه ا اللشل الصعت .ال
 19/1/2018، القدس، القدس

 
 تعترف بدولة فلسطين فرنسيةبلدية  .38

أعلن رئيخ بلدية  جانفيي   مال العاصمة الفرنسية  ارفخ،  اترفخ للملرك، : لمايت - ارفخ
 ل.الجمعة، ايعتراا بدللة فلستين، على أن يت  التلقيل رسميا على الالرار ايثنين المالب

، م رلي قرار 2014لأشاا للملرك، في بيان، أن البرلمان الفرنسي أقر، في ديسمبر/ مانلن ألل 
 ألصى الحملمة  ايعتراا بدللة فلستين المستاللة.

لألشح أن لدفر اللارجية الفرنسي آن اك، للران فابيلخ، قال إنه في حال ل  يت  التلصل إلى نتيجة 
ستين، لالل عامين، فإن فرنسا ستعترا بدللة فلستين )لهل ما ل  في الم احثات بين  إسرائيل  لفل

 يحد (.
 20/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ر من النتائج السلبية على لبنان جراء خفض ميزانيتهاتحذ    األونروا .39
لديل ( في لبنان مالاأللنرلاح ر المدير العا  للمالة غل  الالجئين الفلستينيين )  :بترا  –بيرلت 

 إلىملردلني  من النتائل السلبية التي ستتال لبنان جرا  تلفي  ميدانية اللمالة لالتي ستؤدي 
 في لبنان . الفلستينييناللمالة تجاه  أدا حرمان لبنان من حصته لتؤثر   مل مبير على 
انية ل  تحرك الدللة اللبن أنالغرفت في ه ا األمر  إنلقال  عد جللة على المسؤللين اللبنانيين أمخ  

عبئا  أص حلال  يمن مئات األللا من الفلستينيين في لبنان  إنالع رات  أنساكنا حتى اآلن، علما 
 على المستلد المادي لالتر لي لالغ ائي لالصحي لصلصا على اللدفنة اللبنانية .

 20/1/2018الدستور، عم ان، 
 

 فنزويال تعتبر القدس "عاصمة أبدية لدولة فلسطين" .40
لدفر اللارجية لالمغتر ين في الحملمة الفلستينية، رفا  المالكي، أن الرئيخ الفندلفلي، أعلن 

 نيمليخ مادلرل، أبلغه أن  الده تعترا  الالدخ  اعت ارها العاصمة األبدية لدللة فلستين.
لجا  تصرفح المالكي، لالل الدفارة الرسمية إلى فندليال، بدعلة من الرئيخ مادلرل، لقال إن 

فيه أكدلا الدع  لالتشامن مل الاليادة الفلستينية ل عبزا في لجه قرار الرئيخ األمرفمي دلنالد مشي
 ترامت حلل الالدخ.

لاستنمر مادلرل السياسات األمرفمية إدا  الالشية الفلستينية، مشيفًا أن فندليال لدلل حرمة  عد  
تجتمل في لقت يحق من ال زر الحالي اينحياد  التي تترأسزا فندليال حاليًا، لالتي من المرتالت أن 

  يالفلن بجانت الاليادة الفلستينية ل عبزا على جميل األصعدة .
 20/1/2018، لندن، الشرق األوسط

 
"فورين بوليسي" عن زيارة مايك بنس إلى المنطقة: أسوأ مسؤول أمريكي يمكن إرساله في هذا  .41

  الوقت
هل دميل أقد  لمدير برنامل أمن ال رح األلسط متت إيالن غللدنبرغ، ل : سعيد عرفالات -لا نتن 

اللميخ تحت عنلان  ي  يل في مرمد األمن األمرفمي الجديد مالاًي ن رته مجلة )فلرفن بلليسي( 
لدفارة مايك بنخ إلى ال رح األلسط ، استزله قائاًل  إنه من الصعت العثلر على دفارة لاحدة  يداع

لمسؤللين األمرفميين تعادل تلك التي سيالل  بزا نائت الرئيخ في تارف  الدفارات اللارجية لك ار ا
سرائيل من ناحية الشرر ال ي سينج  عنزا؛ ف عد قرار  مايك بنخ يل  الجمعة إلى مصر لاألردن لا 
الرئيخ دلنالد ترامت ال زر الماشي  ايعتراا  الالدخ عاصمة فسرائيل، أقر مسؤلللن في البيت 
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حتاجلن لفترة دمنية يزدألن فيزا قبل استئناا المناق ات البنا ة. للكن األبي   أن الفلستينيين سي
 بدًي من اينتفار  صبر حتى يزدأ الفلستينيلن، مشت افدارة األمرفمية إلى تأجيل غشبز  .

لفلشح الكاتت  لتأتي دفارة بنخ، لهل أسلأ مسؤلل أمرفمي يممن إرساله إلى إسرائيل في ه ا 
لمناخ المحتد ، حي  أن بنخ هل المسؤلل األكثر ارت اتًا  الرار ترامت التلقيت، في فل ه ا ا

 ايعتراا  الالدخ عاصمة فسرائيل، ألن ه ه اللتلة تعتبر إلى حد مبير  مثا ة ممافأة لمؤفدي 
ترامت من افنجيليين المزتمين بز ه المسألة، مما تجمل بنخ صالت قلية بز ه التائفة، لغال ًا ما 

 ى أنه المدافل الرئيسي عنزا في إدارة ترامت .ي نفر إليه عل
ليستترد الكاتت  مما أن بنخ مان هل المسؤلل اآللر اللحيد ال ي فزر على ال ا ة بجانت 
 ترامت عندما أعلن عن تحرمه   أن الالدخ، ل ز ا ليخ من الغرفت أن يرف  الفلستينيلن لالائه .

لل هات إلى الحائط الغر ي )البراح( المتنادي عليه لفرد الكاتت  إن ما يدفد التين بلة هل لتة بنخ 
  دة بين اليزلد لالمسلمين، لهي لتلة استفدادفة ي داي لزا  إلى جانت أن  بينخ سيلالي ملمة أما  
)الكنيست( افسرائيلي، حي  من المحتمل أن يدلي بتصرفحات م جعة للسياسيين افسرائيليين ال ين 

ل يلغي إممانية تحاليق حل الدللتين، لي  ك أن م زد لقلفه أما  يدعلن  الفعل إلى إصدار ت رف
)الكنيست( لعد  اجتماعه  أي مسؤلل فلستيني لن يلالى استحسان أحد في العال  العر ي لي في أي 

 ممان لارج إسرائيل .
ني ليعتالد الكاتت  إن ه ه الدفارة ستشل ماًل من الرئيخ المصري عبد الفتا  السيسي لالعاهل األرد

الملك عبد   الثاني في ملقب صعت، حي  يلتط بنخ لدفارة ه ين البلدين ألًي، فلن يرغت 
الدعيمان العر يان في إهانة نائت الرئيخ األمرفمي، للكنزما لن يرغ ا أيشًا في أن يرت ط اسمزما 

دبللماسية الكبرد علنًا ببنخ قبل أيا  معدلدة من دفارته المثيرة للجدل إلى إسرائيل لمن الملاجزة ال
 المرتال ة مل الفلستينيين .

لفللع الكاتت   مل  ساتة ليخ هناك أي سبت ملح ألن يدلر بنخ ال رح األلسط في ه ا 
اللقت، حي  إن النتائل السلبية المحتملة لز ه الدفارة عديدة للغاية بينما ي يلجد سلد الالليل من 

أجيل اللشل المتأد   الفعل. لل لك، ين غي أي يغادر النتائل افيجابية التي يممن أن يحالالزا دلن ت
 بنخ أر  اللتن .

 19/1/2018، القدس، القدس
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  نمركيةاتوصية وقفة تضامنية مع فلسطين في مدينة يورينج الد .42
نف  حدت الالائمة الملحدة في مدينة يلرفنل  الدنمارك، لقفة تشامنية مل فلستين، : مل نزاجن

 الفلستينية في الدنمارك لالرا تة الفلستينية في مدينة ألبرج.  م ارمة ملتالى الجالية
الفلستينية لاليافتات المؤفدة للحق الفلستيني لالمتال ة  اعتراا الدنمارك  األعال لرفل الم ارملن 

  الدللة الفلستينية لعاصمتزا الالدخ.
لة الفلستينية لتللل اللقفة إلالا  ملمات، رمدت على حق ال عت الفلستيني في إقامة الدل 

 لعاصمتزا الالدخ.
 19/1/2018، القدس، القدس 

 
 حقوقيون يطالبون الجمعية العامة بإجراءات عملية لحماية القدس :بريطانيا .43

دعا حاللقيلن للبرا  عرت لدلليلن الجمعية العامة لنم  المتحدة يتلا  إجرا ات عملية : لندن
 مي ايعتراا  الالدخ عاصمة لالحتالل.لحماية مدينة الالدخ، للقب إعالن الرئيخ األمرف

 اللميخلعد  حاللقيلن  ارملا في ندلة نفمتزا  المنفمة العر ية لحاللح افنسان في برفتانيا ، مسا  
 في لندن، أنه  للي دع  دلل عر ية لما اتل  ترامت قرارا  اعت ار الالدخ عاصمة فسرائيل .

لحاللح افنسان  في برفتانيا،  قرار ترامت  اتال  من جزته عد  محمد جميل، رئيخ  المنفمة العر ية
لملالفته الاللاعد اآلمرة في الالانلن الدللي التي تعتبر المدينة تحت ايحتالل لأن مل افجرا ات التي 

 اتل تزا إسرائيل عبر سنلات الصراي  اتلة .
األحرار ، فالد  أما الصحفي جلنثان فراير، رئيخ  مجملعة أصدقا  فلستين في حدت الديمالراتييين

رأد  أن ترامت عندما أعلن عن قراره مان يلاتت اللل ي الصزيلني )افي اك( لليخ ال عت 
األمرفمي، لأن أغلبية دلل العال  لقفت صفا لاحدا شد ه ا الالرار  ما فيزا الدلل األلرل ية، لل  

 يدع  قراره سلد دلل ترش  للمعلنات األمرفمية لايسرائيلية .
ديمسلن المرافل الالانلني الدللي، عن الالرار األلير ال ي اتل ته الجمعية العامة في  لتحد  رلدني

مانلن ألل )ديسمبر( الماشي  ملجت قرار )متحدلن من أجل السال (،  22جلستزا التارئة بتارف  
 لال ي أكد أن الالدخ محتلة، للصفه  أنه  غير ماا .

محل مجلخ األمن أن تتل  إجرا ات عملية متلك  لأشاا:  مان بإممان الجمعية العامة، لهي تحل
التي اتل تزا في ناميبيا عندما فرشت الجمعية العامة عالل ات اقتصادية لعسمرفة على جنلت 

 أفرفاليا .
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أما المرافل الالانلن تل ي مادمان فالد ح  ر من اللتلرة التي ت ملزا دلل مثل السعلدية لافمارات 
ا أن ترامت ما مان ليتل  مثل ه ا الالرار للي دع  ه ه لمصر لال حرفن على حاللح الفلست ينيين، عادًّ

 الدلل.
ا أنز   لعبر مادمن عن قلاله من تتلر العالقات   مل لاع بين ترامت لالسعلدية لافمارات، عادًّ

 ي مللن رافعة لتحرمات ترامت في المنتالة لشرت الحاللح األساسية لل عت الفلستيني.
 19/1/2018، المالمركز الفلسطيني لإلع

 
 الفضائية"  األقصى قناة "فيسبوك" يحذف صفحة " .44

ح ا ملقل التلاصل ايجتماعي  فيسبلك ، صفحة  قناة األقصى  الفشائية التا عة لحرمة : غدة
 حماخ عن الملقل، ل لك  عد نحل أسبلعين من ح ا ملقل  إنستغرا   حسات الالناة الرسمي.

لك   ح ا صفحتزا  يأتي شمن الحرت افلكترلنية التي ت نزا لأعلنت الالناة أن قيا  ملقل  فيسب
سلتات ايحتالل شد الفلستينيين ، ل لك في إتار ايتفاح ال ي أبر  قبل عامين بين إدارة الملقل 

 ألب متا ل. 350لالحملمة افسرائيلية. ل مرت الالناة أن صفحتزا أغلالت  عد لصللزا ألكثر من 
ممللك ل رمة  فيسبلك  ه ه العملية  أسبلعين، لأغلق أيشا حسات الالناة، نستغرا   الإلاستبق ملقل  

ألب  345التي قالت إن حسابزا مان أحد أكبر الحسا ات افعالمية لصلي لمتا عة،  أكثر من 
 متا ل.

عمليات الح ا إي أن  قناة األقصى  أتلالت حسا ا جديدا، مل استمرارها في التلاصل  من رغ  الل 
 لملقل لثنيزا عن استمرار افغالح بل  حجة دع  المالالمة لاينتفاشة شد ايحتالل .مل إدارة ا

لانتالدت  قناة األقصى  ملقل  فيسبلك ، ملنه يدعي تبني  حرفة التعبير  لرعاية الحرفات، من لالل 
 الم ارمة عبر منصته التفاعلية، لقالت إنه على عمخ  لك  يالمل حرفة الرأي، ليمنل الفلستينيين

 من الن ر لالم ارمة أل إيصال صلتز  للعال  .
لأكدت أنزا ستستمر في إيصال الرسالة افعالمية الفلستينية الكاملة، مما أكدت على  حق 

 الفلستينيين في التعبير عن رأيز  دلن قيلد ل رائل لصالح الكيان الصزيلني .
 20/1/2018لندن،  العربي، القدس 

 
 من إجمالي األسلحة %93تمتلكان  واشنطن وموسكو ..لالستخدامآالف سالح نووي مجهز  أربعة .45

لمايت:  الرغ  من المساعي الدللية الحثيثة لحفر األسلحة النللية، إي أنزا  - لا نتن، ملسمل
 93دلل حلل العال ، في مالدمتزا اللييات المتحدة األمرفمية لرلسيا اللتان تمتلكان  9ملجلدة  حلدة 
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معتيات معزد ستلمزلل  الدللي أل حا  السال  )غير حملمي(، لمنفمة  ل نا  على منزا. %
ألب  15الحملة الدللية للالشا  على األسلحة النللية، يبل  عدد الرؤلخ النللية حلل العال  حلالي 

 7ألفا، لتأتي رلسيا في المرت ة األللى عالميا بل  14رأخ، تمتلك اللييات المتحدة لرلسيا منزا قرا ة 
 .800آيا ل 6رأخ نللي، لاللييات المتحدة ثانية بل آيا 

، لمن ث  برفتانيا 270رأخ نللي، تليزا الصين بل  300في حين ت ير التلقعات إلى أن فرنسا تمتلك 
سرائيل بل 130، ث  الزند بل 140، ل اكستان بل 215بل   رأسا نلليا. 60، لأليرا ملرفا ال مالية بل 80، لا 

، أن عدد األسلحة النللية 2017في تالرفر له عا  ” ل  الدللي أل حا  السال ستلمزل “لأعلن معزد 
 .395ألفا ل 15يبل   2016سالحا،  عدما مان عا   935ألفا ل 14، تراجل إلى 9التي  حلدة الدلل الل 

لأ ار التالرفر إلى أنه  الرغ  من تالليع اللييات المتحدة لرلسيا لترسانتيزما النللية، إي أنزما 
 400تلالتا حملة تحدي  نللية  مدانيات شلمة، إ  ألشح التالرفر أن اللييات المتحدة ستنفق قرا ة أ

. من جانبزا، تسعى الصين 2026ل 2017مليار دلير لتتلفر لتعدفد برنامجزا النللي في الفترة بين 
ند ل اكستان على إلى الترميد على تعدفد ترسانتزا النللية على المدد ال عيد، فيما تعمل مل من الز

في حين رفعت ملرفا ال مالية  تلسيل ملدلنزما من األسلحة النللية لتتلفر إممانات صلارفلزما.
، مما أجرت في العا  نفسه الكثير من 2016 سنة( 20ل  10من عدد أسلحتزا النللية ما بين )

 التجارت النللية غير المنتفرة.
، ت  إجرا  أكثر من 1996حفر األسلحة النللية عا  لحتى تارف  قبلل معاهدة  1945لاعت ارا من 

تجر ة نللية بين  32ألفي تجر ة نللية، لجا ت اللييات المتحدة في المرت ة األللى بإجرائزا ألفا ل
 45(، ث  برفتانيا بل 1990ل  1949تجر ة بين ) 715(، لايتحاد السلفيتي ثانيا بل 1996ل  1945عامي )

 45(، لمن ث  الصين بل 1996ل  1960بين عامي ) 210، تليزا فرنسا بل (1991ل  1952بين عامي )
 (. 1996ل  1964تجر ة بين )

تلدي األسلحة النللية “العا  الماشي تحت عنلان ” اتحاد العلما  األمرفميين“لفالا لتالرفر صادر عن 
 دللة. 14ألب سال  نللي في  15، يلجد حلالي ”على مستلد العال 
من ه ه األسلحة يت  تلدفنزا في المستلدعات بزدا ايستلدا   400آيا ل 9 لأكد التالرفر أن

 4ألغرا  عسمرفة، في حين تنتفر  اقي األسلحة التفميك لافدالة. لأ ار التالرفر إلى أن قرا ة 
 93آيا سال  نللي مجزد لالستلدا  في أي لحفة، لأن اللييات المتحدة لرلسيا تمتلكان حلالي 

 األسلحة النللية حلل العال .من إجمالي  %
 20/1/2018الدستور، عمان، 
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 ""الشيطان في التنفيذ أيضاً  .46
 علي الصالح
للي  ع  الكلمات، لفادت قرارات لتلصيات لجنة الصياغة في اجتماي المجلخ المرمدي لمنفمة 

( بإجماي التحرفر الفلستينية في دلرته الثامنة لالع رفن )الالدخ العاصمة األبدية لدللة فلستين
 .109عشلا من أصل  82الم ارمين في الجلسة، لعدده  

لرغ   لك فالد مانت ه ه الالرارات  الاللة التي لبت الى حد ما متالت قلد المعارشة لصلت 
 امتنعلا عن التصلفت. 82عشلا، لشدها  72لصالحزا 

ستاه الثانية لمن الكلمات التي أثارت الجدل لتحفظ  ع  المعارشين في المجلخ، ال ي عالدت جل
لاألليرة  عيدا عن لسائل افعال ، ملمة  تعليق  التي جا ت في سياح الالرار  تكليب اللجنة التنفي ية 
لمنفمة التحرفر الفلستينية بتعليق ايعتراا بإسرائيل، إلى حين اعترافزا بدللة فلستين على حدلد 

لغا  قرار ش  الالدخ ال رقية ) المناس ة فإن قرا1967عا   ر ش  الالدخ اتل   عيد احتالل الالدخ ، لا 
( . المعارشلن تالبلا استبدال  تعليق   ملمة  سحت  األكثر لشلحا لحسما، 1967ال رقية عا  

حست قللز . لكن الملافالين يرلن في ملمة  تعليق  الم رلتة إيجابية لليست منفرة، ليممن إقناي 
ر  مفزر المت دد. فزي ت الي ال ات مفتلحا أما  ايصدقا ، ي سيما في الرل ا بزا، لي يرفدلن الفزل 

 أي فرصة للتسلية.
الكلمة الثانية التي أثارت جدي احتد إلى حد استدعى تدلل أبل مادن، هي  السلمية  المرادفة 
للمالالمة ال عبية، التي جا ت في سياح الالرار  التأكيد على حق  عبنا في ممارسة مافة أ مال 

الًا ألحما  الالانلن الدللي لايستمرار في تفعيل المالالمة ال عبية السلمية النشال شد ايحتالل، لف
لدعمزا لتعدفد قدراتزا . الملافاللن رألا في متال ة المعارشين   تت ملمة السلمية نلعا من المدايدة 
غير الالدمة لالالمسؤللة، لاصة أن هناك إ ارة إلى حق ال عت في ممارسة مافة أ مال النشال 

 حتالل، ال .شد اي
لمانت هناك انتالادات لغيات التصلر لاللتلات العملية لالنتالال من مرحلة سلتة الحم  ال اتي إلى 
مرحلة الدللة، ل د  تجسيد سيادة دللة فلستين  عاصمتزا الالدخ ال رقية على حدلد الرا ل من يلنيل 

 عملية للكن ل  يؤل  بزا.. لتالد  تيسير لالد ممثل الجبزة الديمالراتية، ب ع  اللتلات ال1967
لصدرت دعلات فغالح ممتت منفمة التحرفر في لا نتن، في سياح  تفعيل قرار قمة عم ان 

ال ي يلد  الدلل العر ية  التل جميل عالقاتزا، مل أي دللة تعترا  الالدخ عاصمة فسرائيل،  1980
ية، مل التلت من الدلل لتنالل سفارتزا إليزا، لال ي أعيد تأكيده في عدد آلر من الالم  العر 

األعشا  في منفمة التعالن افسالمي الاليا   المثل . لقال متحدثلن إنه إ ا منا نتالت الدلل 
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العر ية لافسالمية،  افقدا  على مثل ه ه اللتلة فالحري بنا أن نملن الالدلة التي ت حت د، لت عا 
 رفشت ه ه الفمرة.

 اتزا، حتى  الصياغة التي صدرت فيزا في غاية األهمية،  ي أحد يستتيل أن ينمر أن الالرارات  حد
لتعتبر متترفة في فرلا غير ه ه الفرلا. إ ن الم ملة ليست في الالرارات بل في تنفي ها 

 لايلتدا  بزا. صحيح أن ال يتان مما ياللل المثل في التفاصيل للكنه ايشا في التنفي .
ه الالرارات حبرا على لرح، لليست  ات قيمة إ ا ل  التجارت السا الة ي ت  ر  اللير، لست الى ه 

يحرع على تنفي ها  ح افيرها، لسيملن مصيرها مصير غيرها من قرارات لتلصيات صدرت عن 
، إ  ل  تلتد  اللجنة التنفي ية 2015اجتماعات سا الة للمجلخ المرمدي، لنلع  ال مر جلسة مارخ 

 الالرارات، ي سيما قرار لقب التنسيق األمني. للمنفمة التي أحيلت إليزا مسؤللية تنفي  ه ه
، لهل العا  ال ي سبق 2015لكن اللاقل السياسي لليخ ايحتاللي، حاليا ملتلب عما مان عليه في 

انتلا ات الرئاسة األمرفمية، لمانت فيه افدارة األمرفمية برئاسة  اراك أل اما، ي تدال تشل لدنا 
، لي ترفد أن تلل  التلادن الالائ  في حينه، لل  يمن لديزا النية للعرت، لفي مالدمتز  الفلستينيلن 

لك ب علرات العرت  الرارات، مما قرار ترامت ايعتراا  الالدخ عاصمة فسرائيل. أقلل  لك ليخ 
دفاعا عن إدارة أل اما لما س الزا من إدارات، بل ألن قرار ترامت،   أن الالدخ مان قائما عمليا على 

 ب م  ة السال  التي لتالما صدقناها، أل  األحرد أردنا تصديالزا، ألنه ي ليارات األر  لجا  ليم
ألرد لدينا،  عد ان حرقنا جميل سفن العلدة إي الليارات ايلرد في حال ف ل ليارنا ايستراتيجي 

 اليت لقد ف ل. لرغ  قلتزا فإن ه ه الالرارات مما سا الاتزا، حبر على لرح فاقدة للاليمة لاللدن، إ ا 
آليات التنفي  مغي ة. لنأمل أي تكلن ه ه الالرارات لالتلصيات مجرد ردلد أفعال، لسط فلرة غشت 
ستلمد مل الدمن، مما في الكثير من ردلد األفعال التي تصدر عنا، لهل ما جعل مسؤلل في البيت 

األيا ، األبي  يصب أيا  الغشت الفلستيني  مجرد ردلد أفعال مت نجة سرعان ما ستنتزي مل 
لهل ب لك ي ير الى تجارت لفلرات غشت سا الة،  استثنا  ه ة األقصى التي غيرت اينت اي 
لنجحت في تحاليق أهدافزا، لالسبت هل تلحيد الزدا لالمتلت لالجزد بين ال اري لالاليادة، لالعمل 

 لا اته معا ل تناغ ، لالث ات على الملقب حتى تراجل ايحتالل ممرها عن قراراته لملتتاته ل 
 لماميراته، في المسجد األقصى لمحيته.

لمما أسلفنا فالد أقر المجلخ المرمدي العديد من الالرارات التي جا ت تحت عنالفن ملتلفة في تسل 
ملاد، لفي مل مادة هناك عدد من البنلد. ل رأيي فإن أحد أه  الالرارات، التي ر ما ل  تلفت اينت اه، 

هل قرار  تبني المجلخ لحرمة مالاتعة إسرائيل لسحت ايستثمارات لل  تحظ  ايهتما  لالترميد، 
منزا لفر  العالل ات عليزا  بي دي أخ ، لدعلة دلل العال  إلى فر  العالل ات على إسرائيل، 
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لردي انتزاكاتزا الصارلة للالانلن الدللي، للج  عدلانزا المتلاصل على ال عت الفلستيني لنفا  
 يه .اي ارتزايد ال ي تفرشه عل

فز ا الالرار مما قلنا ي يالل أهمية عن غيره من الالرارات، إن ل  يمن من بين األه  لفتتلت البنا  
عليه، لله متتل اته التي تبدأ دالليا بترتيت البيت الفلستيني، لا عداده لير إعداد لتحمل أع ا  مثل 

اتعة مل السلل ه ا الالرار، ي سيما دفادة اللعي لدد الناخ، لصلصا ال  ات  شرلرة مال
لالمنتجات افسرائيلية  المتلق. للقب استيرادها لاصة إ ا مانت هناك بدائل لز ه السلل، له ا بدلره 
يحتاج إلى تفعيل قرارات اتل تزا الحملمات الفلستينية المتعاق ة لل  تلتد  بزا؛ لسيتتلت أيشا 

 ة.فر  العالل ات لالغرامات الكبيرة على مل من يلرح قرارات الحملم
لألن  بي دي أخ  حالا تاللق إسرائيل لساستزا، فالد لصصت ع رات ماليين الدليرات لممافحة ه ه 
الفاهرة التي بدأت تكتست اهتماما لاسعا، ي سيما في الدلل األلرل ية لاللييات المتحدة لمندا 

السامية ت غل  لاستراليا، لاصة في ألسا  ال  ات، أي قادة المستالبل ال ين ل  تعد اتزامات معاداة
أفماره  مثيرا، لي ت مل عامل للا لديز . له ا ما يليب دللة ايحتالل لهل ما دفعزا إلى التعاقد 

 مل ع رات الالانلنيين الدلليين لمالحالة المسؤللين عن ه  الحرمة في أمرفما لألرل ا لغيرهما.
ألن ت مل قاعدة ل رنامل حد لأليرا فإن قرارات المجلخ المرمدي في دلرته األليرة، قرارات تصلح 

ادنى في مثل ه ه الفرلا العصي ة، تلتب من حلله مل الفصائل  ما فيزا حرمتا حماخ لالجزاد 
افسالمي، لملاجزة التحديات التي تمر بزا الالشية الفلستينية لالتصدي لما يسمى  صفالة العصر ، 

ر ية، له ا يحتاج إلى تفافر الجزلد التي تسعى افدارة األمرفمية إلى فرشزا  التنسيق مل أنفمة ع
لعد  إدارة الفزر لزا، ألن مثل ه ا الملقب هل ايسزل فلالا  المسؤللية على الترا اآللر، له ا 

 ما ي نحتاجه اآلن، ألن اللتر المحدح لالتحديات أكبر من مل اللالفات لالكلمات.
ل ي أحشره أللل مرة مشيب، أعادني لالتت   الاللل إن اجتماي المجلخ المرمدي لمنفمة التحرفر، ا

عاما مشت لتحديدا س عينيات الالرن الماشي، الى مؤتمرات ايتحاد العا   45 ال اكرة إلى أكثر من
لتل ة فلستين، حي  مانت لدينا الالدرة على استيعات مل ايتجاهات السياسية  صدر لاسل لرحت 

ملح ل زار المؤتمرات. أي ليت ال  ات لقلت مفتل ، صحيح أننا منا نتصاري لنتناتح فمان  لك 
 يعلد يلما.

 20/1/2018، لندن، القدس العربي
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 ال مكان لفلسطين في استراتيجية األمن القومي األمريكي .47
 سعد عبد الرحمنأ

أنه أما  دللة  ارفت على افنزيار  2018يليل لمن يالرأ  استراتيجية األمن الاللمي األمرفمي  للعا  
را ات مصيرفة فنالا  نفسزا!!! فايستراتيجية، على نحل م ال ، تح ر من  تآكل لعليزا اتلا  إج

الصناعة األمرفمية لالل العالدين الماشيين، لت ير صراحة إلى ايعتالاد  أن  التفلح العسمري 
 الزائل متللت لمنل نجا  العدل لشمان أن أبنا  ل نات أمرفما لن يملنلا في معرمة غير عادلة .

ن مانت  افدارات األمرفمية المتعاق ة من  عزد إدارة الرئيخ )رلنالد رفغان( دأبت على إصدار لا 
بزدا شمان التفلح األمرفمي في  -التي هي في األصل غير ملدمة للكلنجرخ  - ايستراتيجية  

شعاا قدرة اللصل  المحتملين عل ى مافة الميادين العسمرفة لايقتصادية لالتالنية لالمدنية لغيرها، لا 
المنافسة لالتزديد، فإنزا اليل  تعبر  صلرة ألشح عن نزل الرئيخ )دلنالد ترمت( ال ي يثير، للعال  
أجمل، من  لصلله إلى البيت األبي  عديد التساؤيت غير المعزلدة في السياسة األمرفمية، من نلي 

ديان  البرفتانية، ترميدها، مثال، على ترسي  عللمة أمرفمية أحادية الالتت، ل حست صحيفة  الجار 
فإن  ايستراتيجية :  محاللة لتجميل آرا  لتصرفحات الرئيخ ترمت عن األحدا  الجارفة في العال ، 
لتة، ففزر لنا لرقة ع ارة عن مفزر من مفاهر اللداي   افشافة إلى حم  من يجالرلنه في الس 

 الالرارات اللتيرة . لز ه افدارة اللترة لغير المنتفمة، التي تحالل بنا  إتار يتلا 
إن من  أه   ما قدمه الرئيخ )ترمت( في  استراتيجيته  إعالنه عن األللليات األمرفمية الحاليالية، 
ل التالي، في ال ق اللاع  ال رح األلسط تحديدا، جا ت قشية الصراي الفلستيني/ افسرائيلي في 

محالر رئيسية تستند إلى: حماية  يل ه ه األللليات. لرغ  أن  ايستراتيجية  تالل  على أر عة 
اللتن، لتعدفد الرلا  األمرفمي، لالحفا  على السال  العالمي، لتعدفد الدلر األمرفمي على الساحة 
الدللية، إي أن الحدي  عن  ايستراتيجية  تصدر افعال  في إسرائيل  سبت جملة لاحدة في 

ن الحدي  عن أن الصراي افسرائيلي صفحة:  على مدار عاللد ما 68 ايستراتيجية  التي تش  
الفلستيني هل المحلر األساسي ال ي منل تحاليق السال  في المنتالة، إي أن اليل  يتشح أن 
التترا افرهابي افسالمي اآلتي من إيران قادنا لندرك أن إسرائيل ليست مصدرا للصراي في ال رح 

إسرائيل لملاجزة التزديدات افيرانية . لفي  األلسط، لأن دلي أفزرت إممانيات التعالن الم ترك مل
 لك، ياللل )افراي  غانلر( الكاتت افسرائيلي في صحيفة  معارفب :  إن أهمية ايستراتيجية التي 
عرشزا الرئيخ ترمت تحت عنلان  إسرائيل ليست مسؤللة عن عد  ايستالرار في ال رح األلسط ، 

 عاصمة إسرائيل .أكبر من تصرفح الرئيخ  ايعتراا  الالدخ م
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صحيح أن دبللماسيين للبرا  أمرفميين في  ؤلن المنتالة تلقعلا أن ي يملن يستراتيجية )ترمت( 
تأثير مبير من الناحية العملية، فزي  ي تمت لللاقل  صلة عادة، لغير مصممة للتعامل مل 

دارات األمرفمية الجدفئيات  مما يرد المفال  السابق للسال  في ال رح األلسط في عدد من اف
)آرلن ديفيد ميلر(. غير أن الكاتت افسرائيلي في صحيفة  اينديبندنت  البرفتانية )دفب  افتخ( 
متت ياللل:   افشافة إلى إعالنه أن الالدخ عاصمة فسرائيل، فإن ترمت قد صفل اللاقعية الملجلدة 

ل  عر ي يعمل من أجل العدالة، بل في عال  السياسة اللارجية األمرفمية، فزل يدرك أنه ي يلجد عا
هي منتالة من دلل  ات سيادة تسعى إلى تحاليق ما تعتبره مصلحتزا ال اتية، لمما تاللل 
ايستراتيجية الجديدة، فإن الدلل العر ية تجد مصالح م ترمة مل إسرائيل، على نحل متدايد، فى 

املخ يادلين( مدير معزد ملاجزة التزديدات الم ترمة ! لعن  لك عبر مالال م ترك مت ه )ع
دراسات األمن الاللمي مل )أفنر غلللت( الدميل ال اح  في المعزد حي  يستللصان:  مل هم ا 
لثيالة ثمة حاجة إلى اجرا  حلار لثيق لدائ  بين إسرائيل لاللييات المتحدة، هدفه بللرة استراتيجية 

التي تشمنتزا اللثيالة األمرفمية، مل إسرائيلية منسالة شد إيران، تشمن تحاليق الم ادد   -أمرفمية 
المحاففة على المصالح افسرائيلية. لعليه، من المتلقل أن يجري حلار م ترك فيما يتعلق  السياسة 
التي يجت انتزاجزا في شل  م ادد  اللثيالة، للصلصًا على المستلد ايستراتيجي العسمري. 

 ثير في بللرة السياسة األمرفمية عمليًا .معنى ه ا أنه سيملن فسرائيل في الفترة المالبلة تأ
 1967إن اللتير في  استراتيجية األمن الاللمي األمرفمي  الراهنة هل تفميك ما ي ار إليه من  العا  

بل نفرفة الر ط  بين الصراي الفلستيني افسرائيلي لعد  ايستالرار في منتالة ال رح األلسط. لعليه 
الرغ ة في تر  ما يسميه  صفالة  الالرن؟ لهل حالًا هناك نسأل: هل حالا لدد الرئيخ )ترمت( 

 صفالة  من أساسه تتعلق  حل الالشية الفلستينية، الالشية األه   رح ألستيا، لالتي غيبزا )ترمت( 
من  استراتيجية األمن الاللمي األمرفمي ؟! إن ه ه  ايستراتيجية  هي في حاليالتزا محاللة ترلفل لعد  

ة لأن على الفلستينيين ايستسال  لنمر اللاقل، فيما إسرائيل دللة تبيعية أهمية الالشية الفلستيني
يجت دمجزا  المنتالة للمساعدة في حل الم اكل األمنية، مل تجاهل ما تالل   ه في تلسيل رقعة 

 ايستعمار/  ايستيتان  على امتداد اللتن التارفلي الفلستيني.
 19/1/20148القدس، القدس، 
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 سة األميركية على قضيتي القدس والالجئينمخاطر السيا .48
 حمادة فراعنة

،  ما يحمل من سلبيات لما أكثرها، لمن إيجابيات لما أقلزا، 1993ت  التلصل إلى اتفاح ألسلل عا  
، التي أرغمت إسحق رابين على 1987للكن نتائجه فرشتزا اينتفاشة ال عبية الفلستينية عا  

لايعتراا  ممثله ال رعي منفمة التحرفر ل حاللح ال عت  افقرار بلجلد ال عت الفلستيني
الفلستيني على أر  لتنه ال ي ي لتن له سلاه، على أن يملن ايتفاح  مثا ة نلايا حسنة بين 
الجانبين، لأن تكلن تتبيالاته تدرفجية متعددة المراحل، بد ًا  ايعتراا المت ادل، مرلرًا بتنفي ه على 

 320سرائيلي من المدن الفلستينية، من غدة لأرفحا ألًي، لعلدة أكثر من األر  عبر اينسحات اف
الب فلستيني مل الرئيخ الراحل ياسر عرفات، لليدة السلتة اللتنية ممالدمة لاليا  الدللة المستاللة، 

 لانتزا   معالجة الالشايا الجلهرفة: الالدخ، الالجئين، المياه، األمن لغيرها من العنالفن المؤجلة .
، جرت مفالشات الالشايا الجلهرفة النزائية برعاية الرئيخ ملينتلن بين 2000في مامت ديفيد تملد 

ياسر عرفات لايزلد  اراك لف لت  سبت قشيتي الالدخ لالالجئين، فعاد أبل عمار من مامت ديفيد 
جرت في لفي رأسه العمل على تغيير ملادفن الاللد السائدة، لممارسة الشغط عبر انتفاشة ثانية تف

فج ار افسرائيليين نحل ايستجا ة لحاللح  ع ه   أن الالدخ لالالجئين، فتحالب  2000نزاية العا  
 مل حرمة حماخ للشل يده بيد أحمد ياسين.

، أقد  قادة العرت في غيات الرئيخ الفلستيني المحاصر في را    من 2002في قمة بيرلت عا  
الجئين ملشل مسالمة  البللز  حاًل متفالًا عليه لالشية قبل  ارلن، أقدملا على جعل قشية ال

، مالابل 194الالجئين أي أنز  تنادللا مجانًا لمس الًا عن  ر  حق علدة الالجئين لفق الالرار 
التلصل إلى تسلية للصراي الفلستيني افسرائيلي، ل سبت إصرار أبل عمار على التمسك  الشيتي 

ات عن الم زد السياسي، ألن قادة اليمين افسرائيلي المتترا الالدخ لالالجئين، ت  اغتياله لهم ا غ
لعلى رأسز  نتنياهل ل  يالبللا  أية تسلية على أر  فلستين، لما داللا، لحتى م ادرة  ارلن 

تحت شر ات اينتفاشة الثانية الملجعة ل  يالبللا بزا، فالحل  2005 الرحيل عن قتاي غدة عا  
 لى أرشزا. النس ة لز  لارج فلستين ي ع

لهم ا سارت األحدا  لصالح العدل افسرائيلي  اتجاهين : األلل عبر المسار الفلستيني بإحدا  
ال ي استمر ألكثر من ع ر سنلات عجاا، لالثاني  2007الحس  العسمري لاينالالت لاينالسا  عا  

لسلرفة لليبيا لاليمن التي دمرت العراح  2011عبر المسار العر ي  الحرلت البينية العر ية من  عا  
لمن قبلزا الصلمال لمن  عدها استنداا مصر لا  غالزا  مالالمة افرهات، لتجليل األردن، لتدمير 
قدرات اللليجيين المالية، لت غيلز  بإيران  اعت ارها العدل المتر ع لز  على ترفالة الحرت افيرانية 
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، لهي أحدا  ل  تكن برفئة عن الملتتات العراقية التي دمرت قدرات البلدين المسلمين المتجالرفن
افسرائيلية، لها هي إدارة الرئيخ األميرمي ترامت تستكملزا، لدمة م ا رة للعدل افسرائيلي 
لتلجزاته   مل لاع نحل الالدخ لالالجئين، لنالل دلر لا نتن من ملقل اينحياد للم رلي 

ي  أهدافه العدلانية شد الم رلي اللتني ايستعماري التلسعي افسرائيلي إلى ملقل ال رفك في تنف
 الديمالراتي الفلستيني لتتلعاته الم رلعة.

 
 النفاق األميركي

يزت  الرئيخ دلنالد ترامت  أحلال المتفاهرفن افيرانيين شد حملمتز ، ليحتل على إجرا ات حملمة 
المستعمرة افسرائيلية تزران لك ح جما  المتفاهرفن،  اعت ارها معالجات قاسية  حالز ، بينما حملمة 

ترتكت مل المل الات افجرامية المنافية لحاللح افنسان، لالمتعارشة مل الالي  ال  رفة، لالمتصادمة 
مل قرارات الجمعية العامة، لاليلنسمل، لمجلخ األمن لمافة مؤسسات األم  المتحدة، لمل  لك ل  

تعمارفة، على ما تالترفه  حق ال عت يصدر عنه مجرد لفتة  سيتة، أل تنبيه لحملمة نتنياهل ايس
 العر ي الفلستيني.

حملمة المستعمرة افسرائيلية، تعتالل األتفال لتع بز  ل لاهدها علنية، لمفاهر التع يت  ائنة على 
أجسا  األتفال الغشة الترفة مما حصل للتفل تارح أبل لشير، لتعتالل عزد التميمي لهي دلن 

ت من الفتيات، لفتشامن معزا المجتمل الدللي  من فيز   ع  السن الالانلني مثلزا مثل الع را
 ا ة ل ا ًا من اليزلد افسرائيليين رسالة لحملمة  63افسرائيليين العالال  من  لي الشمير، لف رسل 

نتنياهل يرفشلن التجنيد ألن جيش المستعمرة افسرائيلية يشتزد  ع ًا  أكمله ليفلمه، لمل  لك ي 
 قبل إدارة ترامت  ما ينسج  مل الالي  األميرمية لقلانينزا.ملقب أميرميا من 

نفاح أميرمي يتدنى إلى مستلد أفعال رؤسا  منبل ين في افرفاليا، لعسمر أميرما الالتينية 
المرفلشين، لقادة أنفمة فا ية مزترئين، يتصرا رئيخ البيت األبي  دلنالد ترامت،  ال أي لادي 

نين المستعمرفن ال ين انتاللت عائالتز  هرل ًا من اشتزاد من شمير مثله مثل رملد المستلت
 النادفين لجرائمز ، فجاؤلا ليمارسلا جرائمز  الم ينة  حق الفلستينيين.

ترامت المنافق يحتل على لسائل لأساليت ردي حملمة تزران  حق المتفاهرفن المحتجين، ليصمت 
 حق الفلستينيين أهالي منائخ المزد بل لي جل سللك لممارسات قادة المستعمرة افسرائيلية 

 لال  ارة لالاليامة لأصحابزا  ال أي ألالح ل دلن أي رادي قيمي.
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 تشتيت االهتمام عن فلسطين
ت ح ر السفيرة األميرمية لدد مجلخ األمن أن إيران تلرح قرار مجلخ األمن اللاع  ايتفاح 

د لي أجد ، للكن إ ا مانت محالة، لأن النللي، لقد يملن  لك صحيحًا، لقد تكلن محالة، لأقلل ق
إيران تلرح قرارات مجلخ األمن، فما ا تعمل حملمة تل أبيت ؟؟ م  قرارًا تلرقه ؟؟ لما هل الالرار 
الدللي ال ي التدمت  ه حملمة تل أبيت ايستعمارفة من  استعمارها لفلستين لحتى يلمنا الم زلد 

 ه ا ؟؟ .
ن تصرا المليارات لدع  افرهات، لما ا تفعل لا نتن غير  لك، لتاللل السفيرة نيمي هيلي إن إيرا

 2028فزي تالد  ثالثة مليارات لثمانمائة مليلن دلير سنليًا بد ًا من ه ا العا  لحتى نزاية العا  
للم رلي ايستعماري التلسعي افسرائيلي ال ي يحتل أراشي ثالثة بلدان عر ية، ليالمل  ع ا  أكمله، 

، لليخ انتزا   الالرار 1967الصادر عا   242ارات مجلخ األمن بد ًا من الالرار لفلرح مافة قر 
بل هي لرئيسزا ينتزمان قرارات مجلخ  23/12/2016يل   2016الصادر في نزاية العا   2334

األمن اللاع  الالدخ، حينما يعترفلن  مدينة الالدخ العر ية الفلستينية، افسالمية المسيحية، 
لهي التي عتلت م رلي قرار المجملعتين العر ية لافسالمية المالد  إلى مجلخ  عاصمة فسرائيل،

دللة  اقي أعشا  مجلخ  14،   أن الالدخ  استعمالزا حق الفيتل شد 22/12/2017األمن يل  
ن مان ملقفز  لمتالبتز   األمن، ل لك من يتبجح في متال ة إيران  ايلتدا   الرارات مجلخ األمن، لا 

أن يلتد  ألًي لقبل غيره  الرارات مجلخ األمن له  أعشا  فيه، حتى ي مللا نمل جًا  صحيحة، عليه
 ي حت د أما  ال علت لالبلدان األلرد، ي أن يتزر لا من التداماتز  لصالح المستعمرة افسرائيلية !!  .

ليخ برفئًا عن  ايهتما  الدائد  ما يجري في إيران، إشافة لكلنه تدلال في ال ؤلن الداللية فيران،
سياسة ت تيت ايهتما   ما يجري على أر  فلستين من انتزاكات لجرائ   حق ال عت العر ي 
الفلستيني على يد قادة المستعمرة افسرائيلية من العسمر لاألمن لأحدات ايئتالا الحاك  ال ي يدير 

ان لأليمن ل اقي تاق  الفرفق حملمة المستعمرة افسرائيلية برئاسة نتنياهل لمعه ليبرمان ل نيت لأرد
 الصزيلني المتترا.

 
 تفكيك "األونروا"

مما فعلزا ترامت   أن الالدخ، ها هي إدارته تعمل على إشعاا لمالة األم  المتحدة فغاثة 
لت غيل الالجئين الفلستينيين  األلنرلا  من لالل حجت المساعدات لالتبرعات لجعلزا عاجدة عن 

فيفتزا نحل الالجئين الفلستينيين، ال ين يمثللن نصب ال عت الفلستيني ملاصلة مزامزا لتأدية ل 
 الم رد لارج لتنه ليفلح عدده  ستة ماليين نسمة.
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لالد تأسست  األلنرلا  ممنفمة متلصصة منفردة في عملزا  ملجت قرار الجمعية العامة لنم  
، بزدا معالجة تداعيات 1/5/1950، ل دأت عملزا في 8/12/1949الصادر يل   302المتحدة رق  

الب يجئ فلستيني، لالعمل على تلبية  750ايحتالل افسرائيلي األلل، لت رفده أكثر من 
احتياجاتز  افنسانية من تعلي  لعالج لتنمية، إلى حين علدتز  لبلده ، لقد تشاعفلا مل مرلر 

 .1948تردلا منزا عا  الدمن بدلن المعالجة المتلل ة  اتجاه علدتز  إلى المدن لالالرد التي 
لاليل   اتت قشية الالجئين من أبرد مفاهر افدانة للم رلي ايستعماري التلسعي افسرائيلي، 
ملنزا قشية حية لزا تأثيراتزا الم ا رة على البلدان التي تستشيفز  إلى حين ايستجا ة لعلدتز  إلى 

المتحدة ا تر  ألًي انسحات قلات  فلستين، لاصة لأن قرار الملافالة على عشلية تل أبيت لنم 
، لثانيًا علدة الالجئين إلى بيلتز  لفق الالرار 181ايحتالل افسرائيلي حتى حدلد التالسي  لفق الالرار 

لاستعادة ممتلكاتز  المنزل ة من قبل المستعمرة افسرائيلية التي أ قيمت تعسفًا على أر   194
 الفلستينيين.

للقب التبري لزا ي يزدا فالط إلى لقب ن اتاتزا لمزمتزا، لتعتيل تأدية  تالليع الدع  لل  األلنرلا 
لفائفزا التعليمية لالصحية لاللدمية الشرلرفة لالجئين في مليماتز  لدد بلدان اللجل  لبنان 
لسلرفة لاألردن لدالل فلستين، للكن الزدا السياسي األلتر يتمثل   تت قشية الالجئين، 

اهر اللمالة التي ستتحلل إلى العجد لعد  الالدرة، لهي تلجزات سياسية لجعلزا غير قائمة  مف
مثلزا مثل قشية الالدخ حي  تعمل افدارة األميرمية على تنفيب تاللة المفالشات من الالشايا 

 اللالفية المعالدة عن جدلل أعمال المفالشات النزائية، قبل أن تلتئ .
شعافزا، أن لفيفتزا ت مل ستة ماليين فلستيني يعي لن  لتلرة حجت التملفل عن  األلنرلا  لا 

لحاقزا  اللجنة السامية ل ؤلن  لارج لتنز ، لالزدا السياسي من  لك  تت قشية الالجئين لا 
فالادها اللصلصية التي مانت ت ميدها.  الالجئين ل التالي دمجزا مل  الية قشايا الالجئين العملمية لا 

فاله الصزيلني على  تبزا من جدلل ايهتما  الدللي قشيتان حاللقيتان يعمل الرئيخ ترامت لفر 
 لهما الالدخ لالالجئين فزل يفلح؟؟

 20/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 هل تنفجـر "عبوات" تـرامب في وجه إسـرائيل؟ .49
 تسفي برئيل

 ات الرئيخ دلنالد ترامت ي  ه، مؤلرًا، الملرت اينتحاري ال ي يحمل عدة عبلات متفجرة  
لتلب أنحا  العال . للحسن الحظ، في معف  الحايت يجري الحدي  عن تزديدات سيتلالزا في م
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فالط، تلليح  افص ل، لتغارفد مزتدة، أل عبلات لهمية، للكن ليخ هناك ما يشمن أن العبلة الالادمة 
 لن تكلن حاليالية. لقد تنفجر اثنتان من ه ه العبلات، على األقل، في لجه إسرائيل.

تلفي  مبير في حج  التملفل ال ي تحلله افدارة األميرمية إلى لمالة األم  تزديد ترامت بإجرا  
المتحدة لغل  لت غيل الالجئين الفلستينيين في ال رح األدنى )األلنرلا( لتلفي  مساعدتزا التي 

 ات  -من اجل إج ار محملد ع اخ على بد  المفالشات مل إسرائيل  -تمنحزا للسلتة الفلستينية 
 مليمات الالجئين في الشفة الغر ية لغدة، لفدلل لبنان في حالة من ال عر. يزد  الفعل
مليلن دلير لنلنرلا، لهل ما ي مل حلالي ثل  ميدانية  355، حللت افدارة مبل  2016في العا  

مليلن دلير، أي نحل نصب نتاح الدفعة األللى الملتتة في  65الليلة، لالتلفي  المتلقل هل 
 357 لك التلفي  في ميدانية السلتة الفلستينية، ال ي بل   إلىلفجت أن نشيب  .2018العا  

مليلن دلير، في العا  الماشي، لليخ من اللاشح  عد إ ا ما سيت  تحلفل مساعدات ه ا العا  لم  
 ستبل .

ا قتاي غدة، ال ي يترمد فيه معف  الالجئين الفلستينيين، يلاجه أدمة اقتصادية، من المرجح، لفال
 لتالييمات الجيش افسرائيلي لال ا اك أن تسبت انزياره التا .

للكن ليخ من اللاشح، حاليا، ميب ستؤدي استراتيجية ترامت للعالل ات شد السلتة الفلستينية إلى 
إحدا  تغيير في الملقب الفلستيني. لالد ألشح محملد ع اخ أنه ل  يعد يعتبر اللييات المتحدة 

ط ايقتصادي لن يجعله يتبنى اللتة التي يعرشزا ترامت. لالمفارقة هي لسيتا عادي، لأن الشغ
أنه بينما يتالت الجيش افسرائيلي الحملمة  اتلا  تدابير لتلفيب العت  ايقتصادي على مليلني 

ليعلن اعتدامه على المصادقة على  شعة آيا من تصارفح العمل  –نسمة يعي لن في غدة 
حاللة لتزدئة لتر تفجر العنب إلى حد ما، تتل  اللييات المتحدة في م -األلرد في إسرائيل 

  ال ات سياسة معاكسة، سياسة يممن أن تؤدي إلى ملاجزة  املة مل إسرائيل.
العبلة المتفجرة الثانية، العالل ات المفرلشة على إيران، ليست أقل إثارة للاللق. لالد منح ترامت، ه ا 

،  حي  ي مل، 2015صيغة ايتفاح النللي الملقل في العا   األسبلي، مزلة أر عة أ زر لتغيير
شمن املر ألرد، منل تتلفر الصلارف  ال اليستية لدع  المنفمات افرهابية، فشال عن تمديد 
ايتفاح إلى أجل غير مسمى، م ر  لملاصلة م ارمة اللييات المتحدة مترا فيه. لقال ترامت انه 

مل  رمائه ايلرل يين لمل رلسيا لالصين على دفل تعديل  ل  ي زد تالدما في المفالشات إ ا
 ايتفاح فالد ينسحت منه قبل انتزا  المزلة.

مما هل الحال في تزديده للفلستينيين، فإن التلت األميرمي ينتلي على تلت صعت ي يممن 
يران لقيادتزا، جسره. المتال ة بإلغا  الفترة الدمنية لالتفاح تدل على الثالة التي تلليزا افدارة ف
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لقدرتزا لرغبتزا في اللفا    رل  ايتفاقات، لاصة لان افدارة نفسزا )لليخ فالط ايتحاد األلرل ي 
لاللمالة الدللية للتاقة ال رفة( تعترا  أن إيران ل  تنتزك  عد ايتفاح النللي. ل ع ارة ألرد، ر ما ي 

ال رفك افيراني هل ميان ر يد لمسؤلل يممن  يملن ايتفاح الحالي مثاليا، للكن لفالا لترامت، فإن
ي، ما هي الفائدة من تر  ه ا ال ر  لالتلقيل على أي  .أن يتلت منه التلقيل على اتفاح أبدي لا 

 اتفاح معزا؟
إيران غير ملدمة بلشل برنامل الصلارف  ال اليستية تحت إ راا دللي لي حتى المن آت العسمرفة 

أعلنت، ه ا األسبلي، انزا ي تنلي التجالت مل المتلت األميرمي  البد  الالائمة على أراشيزا. لقد 
 مفالشات حلل تغيير  رل  ايتفاح. لهنا تدلل األتراا األلرد الى الصلرة. ايتحاد األلرل ي 
ي عر  الاللق إدا  الم ادرة الجديدة التي يممن أن تؤدي إلى لالا مل اللييات المتحدة لتجميد 

لرل ية الشلمة في إيران. لفي رلسيا لصفلا قرار ترامت  أنه  ال  السلبية. لمن ايستثمارات األ
مما قال  ،المحتمل ان تل ى الصين، اكبر م تٍر للنفط من ايران، العلامل التي قد تعالد ايتفاح

 لدفر اللارجية الصيني لالل محادثة اجراها مل نفيره اييراني.
لمتال ه بين الدلل الملقعة على ايتفاح. لفي أسلأ من الم ملك فيه أن يجد ترامت  رفما 

السينارفلهات يممن فيران أن تنعش البرنامل النللي إ ا انسحبت اللييات المتحدة منه أل فرشت 
عليزا عالل ات جديدة. لفي سينارفل أكثر راحة، ستلاصل ألرل ا لرلسيا لالصين الحفا  على 

ا نتن إلى رمن دللي معدلل. لفي مثل ه ه الحالة يممن العالقات مل إيران، األمر ال ي سيدفل ل 
لترامت معاق ة تلك الدلل التي لن تلتد   العالل ات األميرمية، للكنه سيحلل ب لك اللييات المتحدة 

 إلى دللة غر ية معادية للغرت.
أه   تملك إسرائيل مصلحة مبيرة  أن تلتد  إيران  ايتفاح النللي، لعد  الملاترة بلرقه من قبل

حليب لزا. لفن غي للاللق الحاليالي إدا  الصلارف  ال اليستية افيرانية أن يتلر قناة ملادفة للحلار مل 
تزران، للكن ليخ بجعل ايتفاح النللي رهينة. لالد حالالت إسرائيل احدد أه  افنجادات ايستراتيجية 

فيراني. لقد يالل  ترامت في تارفلزا عندما نجحت في ح د تحالب دللي قلي شد التزديد النللي ا
اآلن  سحق ه ا افنجاد لتلرفت فرع أي اتفاح في المستالبل مل إيران حلل السال  النللي أل 
الصلارف  ال اليستية. مما هل الحال مل السلتة الفلستينية، ه ا هل الحال مل إيران، فحي  تدلخ 

 قد  ترامت تتحت  أصا ل قد  إسرائيل.
 20/1/2018الدستور، عمان، 
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