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*** 
 حكومة نتنياهو تعيد مشروع قانون إسكات األذان وتواجه صعوبة في تجنيد أكثرية .1

في خطوة انتقامية من  حكومة بنيامين نتنياهو، أن 25/1/2018الشرق األوسط، لندن، نشرت 
ي مريك، بسبب موقفها في جلسة الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( ضد االعتراف األ"القائمة المشتركة"

اصمة إلسرائيل، قررت، العودة إلى مشروعها سن قانون يسكت األذان في المساجد خالل بالقدس ع
صالة الفجر؛ لكنها تجد صعوبة في تجنيد األكثرية المطلوبة لذلك؛ ألن أعضاء الكنيست من كتلتي 

 ن.الدينيتين، أعلنوا أمس األربعاء، أنهم ال ينوون التصويت إلى جانب القانو  "شاس"و "يهدوت هتوراه"
وكانت مصادر في االئتالف الحكومي قد كشفت أن اللجنة الوزارية للتشريع، سوف تناقش األسبوع 

وتحضيره للتصويت عليه في الكنيست  "إسكات األذان"المقبل، بطلب من الحكومة، مشروع قانون 
 بالقراءة األولى. 

بي نجح في انتزاع تعهد النائب العربي الدكتور أحمد الطي أن، 25/1/2018الحياة، لندن، ونشرت 
علني من ممثلْي حزبْي المتدينين خالل جلسة اللجنة االقتصادية البرلمانية أمس، عندما طالبهما 

، فَفَعال ذلك على مسمع سائر أعضاء "قانون األذان"بالتعهد على المأل بعدم دعم ما بات يعرف بـ 
 اللجنة.

 
 العامة وية كاملة فلسطين في الجمعيةللتوجه لمجلس األمن لطلب عض اإلعداد :منصوررياض  .2

الديبلوماســـية ، أن محمـــد يـــونس ،رام هللا، نقـــالن عـــن مراســـلها فـــي 25/1/2018 ،الحيـــاة، لنـــدننشـــرت 
الفلســــطينية مضــــت فــــي مســــارات عــــده لتعزيــــز حضــــورها الــــدولي ومواجهــــة خطــــط اإلدارة األمريكيــــة 

ة مجـــددان لطلـــب عضـــويتها الكاملـــة، للتســـوية، فكشـــفت عـــن ترتيبـــات تجـــرم للتوجـــه إلـــى األمـــم المتحـــد
بالتزامن مع جهود لضمان إطالق مفاوضات للسالم تحت الرعاية الدولية، بعدما شددت على رفضها 

قـــال منـــدوب فلســـطين الـــدائم لـــدم األمـــم المتحـــدة ريـــا  منصـــور أن "الجانـــب و  الوســـاطة األمريكيـــة.
ية كاملة في الجمعية العامة لألمم الفلسطيني يعد للتوجه إلى مجلس األمن لطلب منح فلسطين عضو 

المتحــدة"، موضــحان أن بعثــة فلســطين فــي المنةمــة الدوليــة "تجــرل اتصــاالت مــع الــدول األربعــة عشــر 
األعضــاء فــي مجلــس األمــن لمعرفــة مــوقفهم مــن هــذا التوجــه". وقــال إن الــرئيس عبــاس ســيعقد، لهــذا 

إلــى عضــوية مجلــس األمــن، علــى  الغــر ، سلســلة لقــاءات مــع ر ســاء دول أفريقيــة انضــمت حــديثان 
 هامش القمة األفريقية في أديس أبابا األسبوع المقبل.

وكشـف منصـور أن مجلـس األمـن سـيعقد اجتماعـان اليــوم بنـاء علـى طلـب الجانـب الفلسـطيني لمناقشــة 
تطبيــق قــرارات األمــم المتحــدة فــي شــالن فلســطين واالحــتالل اإلســرائيلي. وأشــار إلــى أن الغــر  مــن 
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هــو "وضــع أعضــاء المجلــس أمــام مســ ولياتهم فــي مــا يتعلــق بضــرورة تطبيــق قــرارات األمــم االجتمــاع 
، بنـاء علـى طلـب فلسـطيني، للبحـ  22/2/2018المتحدة". وقال إن المجلس سيعقد اجتماعان ثانيان في 

 ونروا ودورها.األفي أوضاع الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، ومكانة وكالة 
وزارة الخارجيـــــة ، أن األناضـــــول ، نقـــــالن عـــــن وكالـــــة25/1/2018 ،دنالقـــــدس العربـــــي، لنـــــوأضــــافت 

الفلســطينية قالــت إن مجلــس األمــن الــدولي، ســيعقد دــدا جلســة "عاديــة"، لمناقشــة الملــف الفلســطيني. 
وقـــــال وكيـــــل وزارة الخارجيـــــة الفلســـــطينية، تيســـــير جـــــرادات إن الجلســـــة ســـــت عقد بطلـــــب مـــــن الجانـــــب 

 ثل المجموعة العربية في المجلس. الفلسطيني، عبر دولة الكويت مم
 

 لقاءات بروكسيل أظهرت توافقاا على ضرورة تشكيل إطار دولي لرعاية العملية السياسية :الخالدي .3
على  ،خالل زيارته بروكسيل ،محمود عباس ةالفلسطينيالسلطة رئيس  حصل: محمد يونس –رام هللا 

لرعايـة عمليـة السـالم، ولـيس أن تحـل أوروبـا دعم من االتحاد األوروبي في اتجاه تشكيل إطار دولـي 
وكــان الــرئيس الفلســطيني اختــتم أمــس زيــارة إلــى بروكســيل ألقــى خاللهــا  .بــديالن مــن الواليــات المتحــدة

 كلمة أمام مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي، والتقى عددان من قادة االتحاد.
الخالــدل، إن لقــاءات بروكســيل "أةهــرت  مجــدم .وقــال المستشــار الديبلوماســي للــرئيس الفلســطيني د

فلسطينيان على ضرورة تشـكيل إطـار دولـي لرعايـة العمليـة السياسـية". وأضـاف: "ةهـر  -توافقان أوروبيان 
خــالل اللقــاءات موقــف أوروبــي واضــح داعــم للحــق الفلســطيني فــي القــدس، وضــد االســتيطان، وضــد 

وروبيـة فــي أن يكـون لالتحــاد دور سياسـي قــول اإلجـراءات اإلسـرائيلية فــي األراضـي المحتلــة، وردبـة أ
 1967وفاعل وليس فقط دور اقتصادل". وأكد أن االعتراف األوروبي بدولة فلسطين على حدود عـام 

"مساللة وقت"، مشيران إلى أن "العديد من الدول األوروبية أعرب عن ردبتـه فـي ذلـك، والـبع  قـال إن 
 لديه توصيات من البرلمان باالعتراف".

 25/1/2018 ،اة، لندنالحي
 

 بنس "صهيونياا" د  تع "الفلسطينيةالخارجية " .4
ـــه : كفـــاب زبـــون - رام هللا اتهمـــت الســـلطة الفلســـطينية أمـــس نائـــب الـــرئيس األمريكـــي مايـــك بـــنس بالن

وقالـــــت وزارة الخارجيـــــة الفلســـــطينية فـــــي بيـــــان رســـــمي: "بـــــنس ي مث  ـــــل المســـــيحية  مســـــيحي صـــــهيوني.
يكية التبشيرية التي ت من بعودة المسيح، وتعتقد أن عودته لن تتحقـق قبـل الصهيونية والكنيسة األنجيل

وجوب سيطرة دولة إسرائيل وتسي دها، وأن تكون القدس عاصمة لها". مضيفة: "هذا المنطق المسياني 
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التبشيرل هو الذل وقف خلف قرار الرئيس ترامب االعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، العتقـاد 
 سيحي المحافة، الذل يمثله بنس، بالن ذلك سوف ي سرع في عودة المسيح".التيار الم

واستشـــهدت الـــوزارة بخطـــاب بـــنس أمـــام الكنيســـت اإلســـرائيلي، عنـــدما تعهـــد بافتتـــاب الســـفارة األمريكيـــة 
عامان باعترافه  70بالقدس قبل نهاية العام الحالي، وقال إن ترامب "صنع التاريخ وصحح خطالن استمر 

  مة إلسرائيل".بالقدس عاص
 24/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 إضافية لألسرى لتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا تسهيلتصيدم:  .5

ر وزير التربيـة والتعلـيم العـالي صـبرل صـيدم، األسـرم فـي معـتقالت االحـتالل بـالن الـوزارة : رام هللا بش 
بشــالن نةــام االعتــراف بم سســات التعلــيم  (5استصــدرت قــراران مــن مجلــس الــوزراء بتعــديل القــرار رقــم )

ـــة الشـــهادات الصـــادرة عنهـــا، بحيـــ  ي ســـتثنى األســـرم فـــي معـــتقالت  ـــر الفلســـطينية ومعادل العـــالي دي
االحـــتالل مـــن بنـــد االنتةـــام واإلقامـــة للحصـــول علـــى درجتـــي الماجســـتير والـــدكتوراه، علـــى أن يكـــون 

ســـتثناء علـــى األســـرم الـــذين التحقـــوا األســـير قـــد ســـجل وأنهـــى دراســـته داخـــل األســـر، ويســـرل هـــذا اال
 م.02/11/1998بالجامعات اعتباران من تاريخ 

 24/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 " والوضع خطير جداا األونروا" لن ترث مدارس "التربية"صيدم": " .6
ر  مـــدارس وكالـــة دـــو  قـــال وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم العـــالي صـــبرل صـــيدم، إن الـــوزارة لـــن تـــ: رام هللا

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا". وحذر من حرمان مئات آالف الطلبة من التعليم في مدارس 
 الوكالة، واصفان الوضع بالخطير جدان.

جــاء ذلــك خــالل لقائــه، يــوم األربعــاء، وفــدان ضــم ممثلــين عــن اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات، ودائــرة 
 العاملين في وكالة الغو ، والفعاليات الوطنية في محافةة نابلس.ش ون الالجئين، واتحاد 

وجــدد صــيدم تالكيــد الــوزارة الثابــت ودفاعهــا عــن حقــوق العــاملين فــي وكالــة الغــو ، والوقــوف فــي وجــه 
ـــة. وأكـــد أن هـــذه  ـــي  دعـــم الوكال ـــرار األمريكـــي بتقل السياســـات التـــي تطـــال التعلـــيم، خاصـــة بعـــد الق

لســــلبية علــــى الواقــــع التعليمــــي وســــتفاقم األوضــــاع بشــــكل مالســــاول داخــــل السياســــات ســــتترك آثارهــــا ا
 المخيمات.

 24/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 نحياز أمريكي للحتللإأبو حلبية: زيارة بينس  .7
استنكر النائب د. أحمـد أبـو حلبيـة مقـرر لجنـة القـدس فـي المجلـس التشـريعي، بشـدة زيـارة نائـب  :دزة

"بيـــنس" للكيـــان الصـــهيوني ولـــبع  الـــبالد العربيـــة، كونهـــا تشـــكل انحيـــازان أمريكـــي  الـــرئيس األمريكـــي
لالحــتالل الصــهيوني، مطالبــان األردن بمواجهــة العــدوان علــى القــدس والمســجد األقصــى والوقــوف بقــوة 
في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل بحق  القدس والمسجد األقصـى باعتبـاره لـه الوصـاية الدينيـة 

 ارية على المسجد األقصى.واإلد
وحـــذر النائـــب أبـــو حلبيـــة خـــالل مـــ تمر صـــحفي عقـــده فـــي المجلـــس التشـــريعي مـــن خطـــورة دعـــوات 
منةمات الهيكل الصهيونية للمغتصبين الصـهاينة القتحامـات جماعيـة للمسـجد األقصـى المبـارك يـوم 

وليـــة وتصـــديهم لهـــذه الخمـــيس المقبـــل، مطالبـــان المقدســـيين باالســـتمرار فـــي صـــمودهم ومواجهـــاتهم البط
وحمــل النائــب أبــو حلبيــة العــدو الصــهيوني المســ ولية  االقتحامــات الصــهيونية والعمــل علــى إفشــالها.

 الكاملة عم ا يحد  في المسجد األقصى المبارك من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة.
 24/1/2018 ،فلسطين أون الين

 
 وسياسياا  لسطين مادياا دعم ف علىعمل ي : أردوغانفي تركيا الفلسطينيالسفير  .8

قال السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى ان انقـرة تعمـل علـى تنفيـذ القـرارات الخاصـة  :بيت لحم
 13بفلســطين التــي صــدرت عــن القمــة الطارئــة لمنةمــة التعــاون االســالمي التــي عقــدت فــي تركيــا فــي 

 ديسمبر/كانون األول.
يقـول مصـطفى "يعمـل الذل يـزور تركيـا للوفد الفلسطيني  ويقوم الرئيس التركي اردودان وفق ما ابلغه

ايضــا  القــرار،تلــك  إلفشــالالقــدس والتنســيق مــع الــدول الغربيــة  بشــالنمــن اجــل رفــ  القــرار االمريكــي 
 يضغط من خالل لقاءاته مع زعماء دول العالم وخاصة اوروبا من اجل االعتراف بفلسطين".

مصـــطفى ان تركيـــا تضـــغط لتنفيـــذ قـــرار المـــ تمر  أكـــد ين،لفلســـطوفيمـــا يتعلـــق بالـــدعم المـــالي المقـــدم 
كذلك وعد الرئيس اردودـان بزيـادة الـدعم  اهلها.االسالمي الذل خص  للقدس صندوقا لدعم صمود 

 التركي المقدم لوكالة االونروا التي قلصت الواليات المتحدة نصف الدعم المقدم لها.
وكالة الغو  وسوف تركس وقتهـا  تترأسبلة سوف واضاف في هذا الشان": تركيا وخالل االشهر المق

 المطلوب.من اجل تقديم الدعم 
 24/1/2018 ،وكالة معاا اإلخبارية
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 يلتقي أردوغان في أنقرة فلسطينيوفد برلماني  .9
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردودان بشكل مفصل عن المعانـاة التـي يتعـر  لهـا الشـعب : تركيا

 فد برلماني فلسطيني في العاصمة أنقرة.الفلسطيني خالل لقائه مع و 
وأكــد الوفــد علــى صــالحة وقــوة الموقــف التركــي الــداعم والمســاند والم يــد للشــعب الفلســطيني وقضــيته 
العادلة في وجه الهجمة األمريكية واالسرائيلية خاصة في أعقاب قرار الرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب 

وتــــالتي زيــــارة الوفــــد البرلمـــــاني  ،نائــــب محمــــد اللحــــامويتــــرأس الوفــــد ال العاصــــمة عاصــــمة إلســــرائيل.
الفلســطيني الــى تركيــا بــدعوة مــن جمعيــة الصــداقة التركيــة الفلســطينية، حيــ  نقــل الوفــد تحيــات رئــيس 

 دولة فلسطين محمود عباس لنةيره التركي.
ينـا أن وأكد أردودان في خالل لقائه الوفد الفلسطيني "إن عيون الشعب التركي تتجه نحو القدس، وعل

نعمل ألجل الوحدة وتوحيد الجهود لقضية القدس، وأن العـالم االسـالمي والمسـيحي موحـد ضـد اعـالن 
 ترامب، وموقف البابا فرانسيس واضح.

وعقد الوفد الفلسطيني الم لف من أعضاء من المجلس التشريعي وجمعية الصداقة الفلسطينية التركية 
والقـت هـذه الزيـارة ترحيبـا واهتمامـا علـى  ات رسـمية.سلسلة اجتماعات ولقاءات عمل مع عدة شخصـي

أعلـــى المســـتويات حيـــ  جســـدت عمـــق العالقـــة التـــي تـــربط مـــا بـــين البلـــدين علـــى المســـتوم الرئاســـي 
 والبرلماني.

 24/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حماس: قانون تقييد تسليم جثامين الشهداء محاولة يائسة لوقف االنتفاضة .11
ركة "حماس" أن تمرير الكنيست بـالقراءة األولـى قـانون يقي  ـد تسـليم جثـامين الشـهداء هـو أكدت ح: دزة

ـــة يائســـة لوقـــف "انتفاضـــة القـــدس". وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان صـــحفي، يـــوم األربعـــاء، "يتـــوهم  محاول
االحــتالل بالنــه بمثــل هــذه اإلجــراءات يســتطيع أن يكســر إرادة شــعبنا أو إصــراره علــى مواصــلة ثورتــه 

أوضــح أن مثــل هــذه القــوانين ت كــد الحقيقيــة العنصــرية لســلوك  حقيــق أهــداف بالحريــة والعــودة".حتــى ت
 االحتالل، وضربه بعر  الحائط لكل القرارات الدولية والقانون الدولي اإلنساني.

وأضــاف، "انتفاضــة شــعبنا مســتمرة بــردم جــرائم االحــتالل فهــي قــرار الشــعب بالنضــال بكــل الوســائل؛ 
 نسان واألر  والمقدسات".حتى تحرير اإل

 25/1/2018، فلسطين أون الين
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 محيسن: خطورة المرحلة تستدعي تصعيد المقاومة الشعبية بمشاركة كافة القوى والفئات .11
حذ ر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفو  التعبئة والتنةيم جمال محيسـن، مـن خطـورة  :رام هللا

ية واسرائيل المساس بالقضايا الجوهرية لشعبنا، م كـدا ضـرورة مريكالمرحلة في ةل محاولة اإلدارة األ
تصـــعيد المقاومـــة الشـــعبية/ وتنويعهــــا وتوســـيعها، ومشـــاركة كافـــة الفئــــات والفصـــائل والقـــوم الوطنيــــة 

وقال محيسن في حدي  لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيـون فلسـطين، يـوم األربعـاء:"  واالسالمية فيها.
على المقاومة الشعبية، والحراك السياسـي، والقـانوني للقيـادة الفلسـطينية، وحـراك  إن استراتيجيتنا قائمة

الجاليـــات الفلســـطينية والعربيـــة"، م كـــدا أهميـــة المقاومـــة الشـــعبية كضـــرورة وطنيـــة ونضـــالية فـــي هـــذه 
 .ترامبالمرحلة خاصة بعد خطاب 

فحماس التـي تغيبـت عـن الفعـل وقال: كنا نشعر أن هناك ديابا لقوم رئيسية في الساحة الفلسطينية، 
على مستوم األر ، وانتقدت البرنامج السياسي الذل أقره المجلس المركزل وهو برنامج متصادم مع 

ية، وقللت من أهمية الحراك السياسـي علـى السـاحة مريكاالحتالل االسرائيلي ومع الواليات المتحدة األ
 ضفة والقدس، وال تشارك في الميدان.الدولية، وفي ذات الوقت تطالب بالكفاب المسلح في ال

 24/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 المفاوضات برعاية دولية الستئنافخطورة الحديث عن مشروع " تحذر من الديمقراطية" .11
 السـتئنافحذرت الجبهة لتحرير فلسطين من خطورة الحدي  عن مشـروع : نادية سعد الدين -عمان 

يــــة، لكنهــــا خــــار  رعايــــة األمــــم المتحــــدة وقراراتهــــا مريكت برعايــــة "دوليــــة" بديلــــة للرعايــــة األالمفاوضــــا
ومرجعيتها.وقالـت الجبهــة، أمــس، إن تلـك "التســريبات تمهــد لصــيغة تفاوضـية برعايــة "اللجنــة الرباعيــة 

ردــم  الدوليــة" التــي تهــيمن الواليــات المتحــدة عليهــا، بمــا يبقيهــا الطــرف المســيطر علــى المفاوضــات،
قــرارات المجلــس المركــزل األخيــرة بعــدم التعامــل معهــا، بعــدما باتــت فــي موقــع العــداء الســافر للحقــوق 

 اإلسرائيلي وليست طرفا مقبوال"، بحسبها. لالحتاللالوطنية الفلسطينية، وشريكان 
 25/1/2018الغد، عمان، 

 
 في زيارة غير معلنة أبو مرزوق يلتقي مسؤولين مصريين"القدس":  .11

ســـاعة، التقـــى القيـــادل  24فـــي زيـــارة ديـــر معلنـــة وســـريعة، اســـتغرقت  :"القـــدس" دوت كـــوم -اهرة القـــ
البارز في حركة حماس ومس ول ملف العالقات الدوليـة والسياسـية فيهـا، الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق 

 صباب اليوم األربعاء، مس ولين مصريين في جهاز المخابرات العامة المصرية.
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لـــ "القــدس" بــالن اللقــاء جــاء الستكشــاف الخطــوات المقبلــة فــي ملــف المصــالحة  وقالــت مصــادر مطلعــة
 الفلسطينية التي شهدت تراجعا كبيرا خالل األسابيع القليلة الماضية.

 24/1/2018القدس، القدس، 
 

 بأوامر إيرانيةمنصة صواريخ في الجوالن  المصري ينفي اتهامات إسرائيلية لحماس بنصب .11
، صـــحة "القـــدس العربـــي"فـــى القيـــادل فـــي حركـــة حمـــاس مشـــير المصـــرل لــــ ن أشـــرف الهـــور: -دـــزة 

اإلســـرائيلي بتلقـــي حركتـــه أوامـــر مـــن إيـــران، إلنشـــاء منصـــات صـــواريخ فـــي منطقـــة الجـــوالن  االدعـــاء
السورل، الستخدامها الحقا فـي ضـرب إسـرائيل. وأكـد أن حركتـه ال تتلقـى أوامـر مـن أل جهـة إقليميـة 

جهــــا القــــائم علـــى إبقــــاء عملهـــا العســــكرل ضــــد االحـــتالل داخــــل األراضــــي أو دوليـــة، وأنهــــا تلتـــزم بنه
تالليــب األطــراف الدوليــة "ورأم أيضــا أن االتهــام اإلســرائيلي الجديــد لحمــاس جــاء بهــدف  الفلســطينية.
قتــال العــدو الصــهيوني علــى "، مشــيرا إلــى أن اســتراتيجية حمــاس واضــحة وتقــوم علــى "علــى الحركــة

ــــى أنهــــا وأكــــد أن مــــا  ."أر  فلســــطين ــــى إةهــــار حمــــاس عل ورد فــــي اإلعــــالم اإلســــرائيلي يهــــدف إل
 ."متناق  مع سياسة الحركة"ألوامر من أطراف إقليمية أو دولية، م كدا أن هذا األمر  "خضعت"

 25/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 "المقاومة الوطنية" تطالب بإطلق يد المقاومة بالضفة .11
المقاومة الوطنيـة" الجنـاب العسـكرل للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر  نشر المكتب اإلعالمي لـ"كتائب: دزة

فلســطين، فيــديو يســتعر  مشــاهد نوعيــة لتــدريبات عســكرية تنفــذها وحــدات مــن مقــاتلي الكتائــب فــي 
( 1-24وجــاء العــر  الــذل وصــل "المركــز الفلســطيني لنعــالم" نســخة عنــه، األربعــاء ) قطــاع دــزة.

رية لمقـاتلي كتائـب المقاومـة الوطنيـة، يخوضـون تـدريبات خاصـة بعنوان "للمجد زاحفون" لقطات حصـ
دارة علـى مواقـع العـدو، فـي رسـالة واضـحة، أن  "الكتائـب جـاهزة ألل  تحاكي عمليات اقتحام وتسلل وا 

وجــددت كتائــب  مواجهــة أو عــدوان علــى شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع دــزة" كمــا جــاء فــي بيــان  مرفــق.
طــالق المقاومــة الوطنيــة تالكيــدها علــ ى ضــرورة وقــف جميــع أشــكال التنســيق األمنــي مــع االحــتالل، وا 

 العنان للمقاومة في الضفة الفلسطينية للدفاع عن القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
 24/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعلم
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 االحتلل يطارد مركبة فلسطينية يزعم محاولتها دهس جنوده في القدس .11
عت قوات عسكرية إسرائيلية بمالحقة مركبة فلسطينية تد عي محاولتها تنفيذ عملية شر : القدس المحتلة

 دهس قرب حاجز "الزعيم" العسكرل شرقي مدينة القدس المحتلة، يوم األربعاء.
وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبرل، إن فلسطينينا حاول تنفيذ عملية دهس قـرب حـاجز "الـزعيم" 

إلى أن مركبة يقودها فلسطيني انحرفت عن مسـارها وحاولـت دهـس أحـد الجنـود  شرقي القدس، مشيرة
وأشـــارت إلـــى أن القـــوات اإلســـرائيلية المتواجـــدة علـــى الحـــاجز، أطلقـــت النـــار دون وقـــوع  فـــي الحـــاجز.

 إصابات؛ قبل البدء في عملية مالحقة للمركبة التي الذت بالفرار.
قــق بالحــاد  وأن قواتهــا تطــارد المركبــة فــي محاولــة وذكــرت شــرطة االحــتالل فــي بيــان لهــا، أنهــا تح

العتقــال الســائق، موضــحة أنهــا تفحــ  كــل الخيــارات المتعلقــة بالحــد ، حــول إذا مــا كانــت عمليــة 
 دهس متعمدة أو حاد  سير.

 24/1/2018، قدس برس
 

 على قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء المصادقة بالقراءة التمهيدية .11
لهيئة العامة للكنيست، يوم األربعاء، على قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء صادقت ا: رامي حيدر

منفذل العمليات وفر  شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في األجهزة األمنية التبعة 
 لسلطات االحتالل.

تسليم وبحسب القانون المعدل، يمنح قائد المنطقة في جيش االحتالل اإلسرائيلي صالحية تالخير 
 جثامين الشهداء إلى عائالتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".

، في حين امتنع ثالثة أعضاء عن التصويت، ويتم 21عضو كنيست القانون وعارضه  62وأيد 
 تحويل القانون إلى لجنة الداخلية في الكنيست.

 24/1/2018، 48عرب 
 

 "إسرائيلـ"بالقدس عاصمة لالعتراف أوروبا  المحرقةرئيس الكنيست يستغل  .11
ألقى رئيس الكنيست اإلسرائيل، يولي إدلشتاين، يوم األربعاء، خطابنا في البرلمان : رامي حيدر

األوروبي بمناسبة يوم المحرقة العالمي، حاول خالله استغالل وتجنيد المحرقة اليهودية للضغط على 
واتهم إدلشتاين األوروبيين بالتلون  .دول االتحاد األوروبي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

وبعد التباكي واستغالل المحرقة، تطرق في نهاية . وازدواجية المعايير في موضوع معاداة السامية
ي دونالد ترامب، القدس عاصمة إلسرائيل، وقال "أقف هنا اليوم مريكخطابه إلى إعالن الرئيس األ
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على صلتنا بالقدس طوال آالف السنوات، واليوم في عاصمة أوروبا الموحدة، حافةنا نحن اليهود 
وأنهى  سنة من االستقالل اعترفت الواليات المتحدة بذلك، انضموا إلي لزيارة عاصمتنا". 70بعد 

كالمه بالقول إن "البرلمان األوروبي يشكل إلهامنا ألوروبا وللعالم أجمع، استغلوا نفوذكم لنعمل معنا 
 عدم تكرارها مرة أخرم".على وضع حد لمعاداة السامية ول

 24/1/2018، 48عرب 
 

مشروع قانون توسيع صلحيات مجلس التعليم العالي ليشمل " تصادق على التربية والتعليم" .11
 الضفة 

صادقت لجنة التربية والتعليم، يوم األربعاء، على مشروع قانون توسيع صالحيات : رامي حيدر
بية المحتلة، بغالبية ثمانية أصوات مقابل رف  مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغر 

 خمسة آخرين.
وين  مشروع القانون على توسيع صالحيات مجلس التعليم العالي على "المنطقة"، أما المقصود 

حكم التجاوزات والمساعدة  -ب"المنطقة" فهو ما تم تعريفه وفق قانون الطوارئ )"يهودا والسامرة
 تفاقية أوسلو.القضائية"(، كالمنطقة   وفق ا

ويهدف مشروع القانون إلى إحالل سلطة مجلس التعليم العالي على كلية مستوطنة "أريئيل"، بدل 
 نفوذ ما يسمى بمجلس تعليم "يهودا والسامرة"، الخاضعة لندارة المدنية. 

 24/1/2018، 48عرب 
 

 أوروبي يدينها قرار"إسرائيل" تستنفر خشية  .11
خبارل" العبرل، بالن دولة االحتالل "اإلسرائيلي" تبذل جهودنا مكثفة، لمنع ذكر موقع "واال اإل: الناصرة

 اتخاذ قرار ضد "إسرائيل" والواليات المتحدة، قدمه الفلسطينيون إلى اللجنة السياسية لمجلس أوروبا.
وأشار الموقع العبرل، يوم األربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يتم التصويت على القرار يوم الخميس، 
مبيننا أن وفدنا من الكنيست "البرلمان" برئاسة العضو "أليزا الفين" يواصل العمل في الساعات األخيرة 

وأوضح أن المشروع يتضمن عدة بنود بينها مطالبة المجلس إدانة  من أجل تغيير مشروع القرار.
دانة أعمال البناء "اإل سرائيلية" في األراضي القرار األمريكي؛ االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وا 

 المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.
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ويدعو القرار الفلسطيني دولة االحتالل إلى التوقف عن سياسة هدم المنازل، كما يتضمن بندنا ين  
على أن دور الواليات المتحدة كوسيط مركزل في عملية السالم قد قو  بعد إعالن رئيسها بشالن 

 القدس.
عضو برلمان االحتالل، بالن موافقة المجلس على إجراء مناقشة للطلب الفلسطيني،  وصر ب الفين؛

يبع  برسالة مقلقة كونه يشجع الفلسطينيين على التوجه الى المنتديات الدولية بدالن من المفاوضات 
 المباشرة.

 24/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعلم
 

 تشكك في وجود عائلة التميمي "إسرائيل" .11
: بادر مايكل اورن نائب الوزير في مكتب نتنياهو، إلى إجراء نقاش في الكنيست حول ما إذا رام هللا

. وحسب أورن، فقد طرب "حقيقية"كانت عائلة التميمي من قرية النبي صالح درب رام هللا، هي عائلة 
ألمن. الموضوع للنقاش قبل أكثر من عامين، عندما ترأس لجنة فرعية سرية في لجنة الخارجية وا

عائلة ليست حقيقية تم تركيبها بشكل خا  في خدمة الدعاية "ففي حينه أثار االشتباه بالن المقصود 
 . "الفلسطينية

 25/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 طائرة عرفات وألغت العملية في الدقيقة األخيرة لتفجير "إسرائيل"هكذا خططت  .11
يصدر بعد أيام، أن إسرائيل خططت خالل اجتياب وديع عواودة: يكشف كتاب إسرائيلي س –الناصرة 

الدتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعدم االكتفاء بطرد قواته والقضاء  1982لبنان عام 
طفال من أيتام مذبحة صبرا  30على الثورة، وفي الدقيقة األخيرة ألغيت العملية بعدما تبين أن 

 ة سوية مع شقيق عرفات، فتحي عرفات.وشاتيال كانوا في الطائرة المستهدف
الذل يتناول تاريخ االدتياالت الصهيونية، وهو للكاتب  "إنه  واقتل أوال"والحدي  عن كتاب 

الصحافي رونين بيردمان المخت  بالش ون االستخباراتية والمقرب من الم سسة األمنية اإلسرائيلية. 
يكشف بيردمان حسب الصحيفة األمريكية . و "نيويورك تايمز"ونقلت بع  تفاصيله أمس صحيفة 

في كتابه الذل سيصدر بعد أسبوع أن خطة ادتيال الرئيس عرفات تم تجميدها في اللحةة األخيرة. 
 ويقول إن عرفات كان الهدف األول في قائمة المستهدفين اإلسرائيلية.

 25/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 اليوم "األقصىالقتحام " المزعوم تدعو المستوطنين" منظمات الهيكل" .23
دعا ما يسمى "اتحاد منةمات الهيكل"، المزعوم، المستوطنين إلى اقتحام : نادية سعد الدين - انعم  

واسع للمسجد األقصى المبارك، اليوم الخميس، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، وذلك على وقع 
ع العديد من اإلصابات واالعتقاالت بين استمرار المواجهات مع قوات االحتالل التي أسفرت عن وقو 

 صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وأكد "اتحاد منةمات الهيكل"، اليهودية المتطرفة، ضرورة "التصعيد"، ردا على طرد المصلين وحراس 
 المسجد للمستوطنين من األقصى بعد محاولة تالديتهم طقوس وصلوات تلمودية علنية داخل ساحاته.

 25/1/2018الغد، عم ان، 
 

 مشددة على أقارب ذوي األسرى   تفرض قيوداا  "إسرائيل""بيتسيلم":  .24
قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بيتسيلم"، إن  "وفا" - دزة

 إسرائيل تفر  قيودا مشددة على أقارب ذول األسرم من دزة أثناء زيارتهم في سجون االحتالل.
 رير الحقوقي أنه ي سمح في كل  زيارة بقدوم ثالثة فقط من أفراد األسرة. ن التقوبي  

وأورد أن، معةم األسرم سك ان قطاع دزة مصن فون "أمني ون"، وه الء تحرمهم إسرائيل من حق  
ة على خلفي ة القيود الكاسحة التي تفرضها إسرائيل  المحادثة الهاتفية مع عائالتهم. هذا المنع، خاص 

 ة العائالت.على زيار 
 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 124العراقيب في النقب للمرة  قريةتهدم  االحتللجرافات  .25

هدمت الجرافات اإلسرائيلية بحماية الشرطة، صباب يوم األربعاء، قرية العراقيب في  ":وفا" - النقب 
 على التوالي. 124النقب، وذلك للمرة الـ

الجوية، لم تالبه السلطات اإلسرائيلية باألهالي وخصوصا األطفال الصغار،  سوء األحوال من ردمبالو 
حي  أبقت أهلها دون مالوم في العراء، حي  تسعى السلطات اإلسرائيلية إلى اقتالع أهالي العراقيب 
من منازلهم، وأرضهم، وتهويد المكان، في الوقت الذل تالقي فيه صمودا من قبل األهالي، حفاةا 

 على أرضهم.
 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 م كل  من يخدم أبناء شعبهجر   الشيخ كمال الخطيب: االحتلل ي   .26
أكد رئيس لجنة الحريات في الداخل : جمال دي ، عبد الرحمن الطهراول -دزة  ،الناصرة 

يحاول أن  الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، أن االحتالل اإلسرائيلي يعمل جاهدنا على تجريم كل من
يخدم شعبه وأهله. أقوال الخطيب، جاءت بعيد إطالق سراحه عقب اعتقاله لعدة ساعات من قبل 
قوات االحتالل، دون مبرر، ومنعه من السفر لمدة شهر.ووصف الخطيب إقدام االحتالل على 

ت نفسه، اعتقاله ومنعه من السفر لقرابة الشهر بمثابة اعتداء على الحرية الشخصية، مشددا في الوق
 على أن اعتقاله األخير يالتي في سياق استهداف مدينة القدس المحتلة.

 24/1/2018، فلسطين أون الين
 

 أسيرة يقبعن في "الهشارون" 34أوضاع اعتقالية صعبة لـ : هيئة شؤون األسرى .27
ن حاليان أسيرة يقبع 34قالت هيئة ش ون األسرم والمحررين في تقرير أصدرته، األربعاء، إن : رام هللا 

في معتقل "الهشارون" وسط ةروف صحية وحياتية سيئة للغاية، في ةل استمرار اإلجراءات 
 التعسفية التي تتخذها إدارة سجون االحتالل بحقهن.

 24/1/2018، فلسطين أون الين
 

 االحتلل يهدم أربع منشآت زراعية جنوب نابلس .28
ثة بركسات وحةيرة أدنام في منطقة كرزليا هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، ثال

التابعة ألراضي عقربا جنوب نابلس. وقال عضو لجنة مقاومة االستيطان في عقربا يوسف ديرية إن 
قوات االحتالل ترافقها جرافات، اقتحمت منطقة كرزليا، وهدمت ثالثة بركسات وحةيرة أدنام، تعود 

 للمواطن زهير بني منية.
 24/1/2018 األيام، رام هللا،

 
 ل خربة كرزلية إلى أثر بعد عينجرافات االحتلل تحو   األغوار:  .29

، خربة كرزلية إلى الغرب من الجفتلك في األدوار أمسحولت جرافات االحتالل،  محمد بال :
الوسطى، إلى أثر من بعد عين، بعد أن مسحت من على وجه األر  ما تبقى من منشآت بدائية 

 يعتبر العاشر من نوعه سبقته عملية هدم بالجوار.الصنع وخيام، في هجوم 
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وقال خبير ش ون االنتهاكات اإلسرائيلية واالستيطان في األدوار، عارف درادمة، إن قوات االحتالل 
لعمليات هدم  ادائم الم تبق شيئا من مساكن المواطنين وخيامهم في خربة كرزلية التي شكلت هدف

 ائتة، حي  هدمت الخربة أكثر من عشر مرات.متواصلة خالل األعوام القليلة الف
 25/1/2018األيام، رام هللا، 

 
 لـ "االنهيار االقتصادي" القطاع التجاري في غزة يدرس وقف استيراد البضائع رفضاا  .33

"القدس العربي": ناقش رجال أعمال وتجار كبار تنفيذ خطة يتوقفون بموجبها عن استيراد  -دزة 
حالة الكساد التي تواجهها األسواق الغزية، وأثرت بشكل كبير على  البضائع لقطاع دزة، في ةل

 الحركة التجارية، وكبدت ه الء خسائر مالية كبيرة، دفعت بالكثيرين إلدالق مشاريعهم.
وفي حال طبقت خطوة وقف عمليات االستيراد من قبل تجار دزة، للسلع الواردة من معبر كرم أبو 

الذل تشرف عليه إسرائيل، فإن ذلك من شالنه أن يزيد من حجم االنهيار سالم، المنفذ التجارل الوحيد 
 عاما. 11االقتصادل الذل يعيشه القطاع منذ 

وأوضح ماهر الطباع مدير العالقات العامة واإلعالم في الغرفة التجارية والصناعية في قطاع دزة لـ 
مليون دوالر شهريا، وأنه  20ـ "القدس العربي"، أن الخصومات التي طالت رواتب الموةفين تقدر ب

مليون دوالر خالل األشهر الماضية، الفتا إلى أن هذه األموال  180بسببها فقدت أسواق دزة 
"الخصومات" هي ما كان يستخدمها الموةف بعد خصومات البنوك أو دفع إيجار المنازل 

حسب وصفه "المحرك ومصاريف الجامعات، في عمليات الشراء من األسواق، مشيرا إلى أنها كانت 
 الرئيس" لألسواق في دزة.

 25/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 على أوضاع األسرى بريطانياا  طلع وفداا نادي األسير ي   .33
قال نادل األسير الفلسطيني إن المعتقلين الفلسطينيين في سجن  م:فادل أبو سعد -رام هللا 

ومعاناة ال تنتهي وجة البرد القارس، "عتصيون" جنوب بيت لحم، يواجهون ةروفا قاسية جراء م
في دضون ذلك أطلع رئيس نادل األسير الفلسطيني، قدورة فارس، وفدان من حزب . وتتجدد كل عام

العم ال البريطاني على أوضاع األسرم في معتقالت االحتالل. بدوره، أك د المتحد  باسم الوفد على 
فتين إلى أن هم قاموا بحملة للت وقيع على وثيقة معارضتهم ورفضهم ألل انتهاك للقانون الد ولي، ال

 نائبان في البرلمان البريطاني. 40تدعو إلطالق سراب األسرم األطفال، ووق ع عليها نحو 
 25/1/2018، لندن، القدس العربي
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 قرارات المؤتمر الدولي لنصرة القدس لمتابعةاألزهر يشك ل لجنة  .11
ر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تشكيل لجنة دائمة  القاهرة: قر 

بمشيخة األزهر، لمتابعة تنفيذ توصيات الم تمر الدولي، الذل اختتم أعماله بالقاهرة منذ أيام. وقال 
الدكتور عب اس شومان، وكيل األزهر، إن عالقة األزهر بالقضية الفلسطينية ال تتوقف عند عقد 

ان كبيران من الشخصيات الفاعلة في العالم، لذلك فإن األزهر يتابع يوميان م تمر يحشد له األزهر جمع
تنفيذ قرارات وتوصيات م تمره األخير، وتداعيات القرار الجائر للرئيس األمريكي بنقل سفارة بالده 

 إلى القدس في تحد  صارخ للعالم. 
  25/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ضرورة تسوية وضع القدس ضمن إطار حل نهائي للصراع يؤكد ملك األردن .11

أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أهمية القدس بالنسبة للمسلمين والمسيحيين، قائال إن  :بترا -دافوس
القدس هي مفتاب السالم واالستقرار في المنطقة، ويجب تسوية وضعها ضمن إطار حل نهائي 

 للصراع.
ماء ور ساء وزراء دول، في دافوس أمس على هامش أعمال المنتدم وبح  خالل لقائه عددا من زع

االقتصادل العالمي حضرت بعضها جاللة الملكة رانيا العبدهللا، آخر التطورات اإلقليمية، خصوصا 
تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، إضافة إلى األزمة السورية وتداعياتها على البلدين، 

 الالجئين السوريين.خصوصا ما يتصل بالزمة 
إلى التطورات المتصلة بعملية السالم والقدس، حي  تم تالكيد أن حل  الملك خالل اللقاءات، تطرقو 

الدولتين، الذل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد 
سبة للمسلمين والمسيحيين، مشددا على أن وأكد أهمية القدس بالن إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.

القدس هي مفتاب السالم واالستقرار في المنطقة، ويجب تسوية وضعها ضمن إطار حل نهائي 
 للصراع.

 25/1/2018الغد، عم ان، 
 

 عاصفة القدس يمكن استئناف المفاوضاتمن رغم بال: "معاريف"لـ ملك األردن .11
أزمة السفارة وعاصفة "ني عبد هللا الثاني، قوله إنه بعد عن الملك األرد "معاريف"نقل موقع صحيفة 

، وفي مساهمتهم في دفع "القدس، يفضل ر ية نصف الكالس الممتلئ في العالقات مع إسرائيل
استئناف المفاوضات مرتبط بحسن النية "وأضاف عبد هللا للصحيفة االسرائيلية أن  العملية السياسية.
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يفضل أن يبقى "، مشددان على أنه "القدس عاصمة إلسرائيل التي يةهرها الطرفان، ردم إعالن
 . "متفائالن 

 25/1/2018األخبار، بيروت، 
 

 .. وسنعمل على توفير الدعم لألونروامن أجل فلسطين والقدس دوماا  تركيا ستبقىأردوغان:  .11
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردودان بشكل مفصل عن المعاناة التي يتعر  لها الشعب 

وأكد أردودان في خالل لقائه  طيني خالل لقائه مع وفد برلماني فلسطيني في العاصمة أنقرة.الفلس
الوفد الفلسطيني "أن تركيا دوما ستبقى من أجل فلسطين والقدس"، قائالن "لقد دعينا الى م تمر 

ر عدة مليون دوالر عب 146العنصرل اتجاه القدس، ودفعنا  ترامبمنةمة التعاون االسالمي اثر قرار 
مشاريع في الضفة ودزة من خالل م سسة تيكا في اطار بناء مستشفى في طوباس والمدينة 

 الصناعية في جنين وبناء سكن للطالبات".
وأكد الرئيس التركي على ضرورة الدفع باتجاه اعتراف دول أوروبا التي لم تعترف بفلسطين ورفع 

ل مع الرئيسين الروسي والفلسطيني من أجل معاناة الشعب الفلسطيني، وتعهد بالعمل على التواص
قضية القدس، وقال: "الموقف الروسي عةيم ويدعم القضية الفلسطينية، وتجرل االتصاالت حاليا 

الدعم لـ"األونروا"  إنهاءمع الرئيس األمريكي وسالبلغه موقفنا مباشرة وبشكل واضح، نحن قلقون من 
 ".األونروام في تموز القادم حي  سنتولى رئاسة وسنعمل من جانبنا على توفير كل الدعم الالز 

 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بشأن القدس واألونروا واشنطنمؤتمر المشرفين على الفلسطينيين يرفض قرارات  .11
م تمر  المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول أدان  -وفا -القاهرة -القدس عاصمة فلسطين

بشالن االعتراف بالقدس عاصمة  ترامبي دونالد مريكيوم األربعاء، قرار رئيس األالعربية المضيفة  ال
إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، محذرا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعار  

التي اختتمت بجامعة الدول  99وأدن الم تمر في دورته الـ مع كافة مع قرارات الشرعية الدولية.
ية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة االونروا للضغط على دولة مريكبية، قرار االدارة األالعر 

وطالب، واشنطن بالعدول عن هذا القرار، كما دعا كافة الدول المانحة لاللتزام بدعم عمل  فلسطين.
السامية  األونروا لالستمرار في تقديم خدماتها ورف  أل توجه إلنهاء عملها أو دمجها في المفوضية

 لش ون الالجئين.
 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 عاصفة القدس يمكن استئناف المفاوضاتمن رغم بال: "معاريف"الجبير لـ .11
، وتالكيد ذلك مرة أخرم عبر "عاصمة إلسرائيل"ي، دونالد ترامب، القدس مريكردم إعالن الرئيس األ

عن  "معاريف"دس المحتلة، نقل موقع صحيفة نائبه مايك بنس، من على منصة الكنيست في الق
انتةار المبادرة "، إلى "معاريف" صحيفة عبردعوته  وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير،

ية... إذا ما كان فيها عناصر مقبولة لدم الطرفين، سيكون باإلمكان استئناف المفاوضات مريكاأل
 ."ردم األزمة الحالية حول إعالن الرئيس ترامب

  25/1/2018ألخبار، بيروت، ا
 

 حماسحركة قرقاش: ال تعليق على تصريحات واليتي عن  .11
 "تويتر"نشر أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للش ون الخارجية، على حسابه الشخصي على موقع 

ممثل وفد حماس "أمس األربعاء، تصريح لسان أكبر واليتي مستشار المرشد اإليراني علي خامنئي 
هم يعلقون األمل على إيران وخط المقاومة وأعربوا عن شكرهم إليران لوقوفها في النزاع أبلغني أن

 . ولم يعلق قرقاش على التصريح."السعودل القطرل إلى جانب الدوحة ما حال دون سقوط قطر
 25/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 "دافوس" مؤتمر ترامب يلتقي نتنياهو على هامش .11

ي دونالد ترامب، سيلتقي رئيس الوزراء مريكبي  أمس أن  الرئيس األأعلن البيت األ: الناصرة
في  "دافوس"اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش مشاركتهما في المنتدم االقتصادل العالمي 

ي أتش ماكماستر، إن ترامب سيجدد خالل لقائه مريكقال مستشار األمن القومي األو  سويسرا.
الجهود الرامية للحد من نفوذ "ي القول تجاه إسرائيل، وسيتطرق إلى مريكاألتالكيد االلتزام "نتانياهو 

 ."سبل تحقيق سالم دائم"إيران في الشرق األوسط، وسيبح  في 
 25/1/2018الحياة، لندن، 

 
 مب طويلا اعلى أمل أال يبقى تر  "الصمود"كيري يدعو عباس إلى  .11

السابق، جون كيرل، من الرئيس الفلسطيني،  يمريكطلب وزير الخارجية األ: كفاب زبون -رام هللا
محمود عباس، تقديم خطة سالم خاصة به ومعقولة، من أجل المساعدة في حشد دعم دولي لها، 

، على أمل أال يبقى في منصبه ترامبي الحالي دونالد مريكناصحان أبو مازن بالال يستسلم للرئيس األ
ء سر ل ومطو ل جمعه بحسين اآلدا، أثناء لقائهما ونقل كيرل رسالته لعباس خالل لقا أكثر من عام.
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وطلب كيرل من اآلدا نقل رسالة إلى عباس، بالن يثبت على موقفه وال ينكسر أو يستسلم  في لندن.
 ، أو يتنازل عن موقفه أمام الضغوط التي تمارسها إدارته، ويحاول أن يشترل الوقت.ترامبأمام 

ي من أجل مساعدة الفلسطينيين على صنع السالم، وعر  كيرل مساعدته في حشد رأل عام دول
ربما حان الوقت ليحدد الفلسطينيون مبادئ وأسس السالم الخا  بهم، وأن يقدموا "قائالن لآلدا، إنه 

ووعد كيرل باستخدام عالقاته كافة وجميع قدراته لحشد دعم للخطة الجديدة،  ."خطة إيجابية مقبولة
 وبقية المجتمع الدولي.بما يشمل دوالن أوروبية وعربية 

ية، مريكوطلب كيرل من اآلدا إبالغ عباس بالن يتوقف عن مهاجمة الواليات المتحدة أو اإلدارة األ
ونشرت صحيفة  باعتباره الشخ  الوحيد المس ول عن هذا الوضع. ترامبوأن يركز فقط على 

 .ترامبتقريران قالت فيه إن كيرل استخدم عبارات مهينة في وصف  "معاريف"
 25/1/2018، الشرق األوسط، لندن

 
البيت األبيض: الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية على قطيعة تامة منذ قرار ترامب بشأن  .11

 القدس
تحد  مس ول رفيع المستوم في البيت األبي ، أمس، أن "الواليات المتحدة : نادية سعد الدين

وقال المس ول، طبقا لألنباء  بشالن القدس". والسلطة الفلسطينية على قطيعة تامة منذ قرار ترامب
ية تالمل بالن يتم عر  خطة شاملة للسالم خالل هذا مريكالتي لم تكشف اسمه، إن "اإلدارة األ

العام"، م كدا أن "ال دولة حول العالم تعتقد أنه يجب أن يتم تغيير واشنطن في الوساطة بين 
 لفلسطينيين واثقون من ذلك أيضا".الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني"، مقدرا بالن "ا

  25/1/2018الغد، عم ان، 
 

 بخطوات نقل سفارتها للقدس؟ واشنطنهل بدأت  .11
كشف تقرير بثته القناة اإلسرائيلية الثانية )شركة األخبار(، يوم األربعاء، عن احتمال : رامي حيدر

ي، مريككما تعهد الرئيس األية من تل أبيب إلى القدس، مريكبدء الخطوات الفعلية لنقل السفارة األ
  دونالد ترامب، ونائبه مايك بينس.

يين ينقلون أدرا  مريكوبحسب التقرير، شاهد سكان حي "أرنونا" في القدس مجموعة من العمال األ
ية إلى فندق "عيدن" المتواضع في الحي، الذل، مريكوصناديق ومعدات ثقيلة تحمل ختم القنصلية األ

ية مريكوقالت القناة إنه على ضوء التحضيرات لنقل السفارة األ منذ فترة. بحسب علمهم، تم إدالقه
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إلى فندف "ديبلومات" القريب من الفندق، يتم نقل بع  مكاتب القنصلية التي تقدم خدمات معينة، 
 لتصبح قريبة قدر اإلمكان من موقع السفارة الجديدة.

 24/1/2018، 48عرب 
 

 خدم مصلحته الشخصيةنيويورك تايمز: رحلة بنس للقدس ت .11
ي عندما أعلن مريكعلقت افتتاحية نيويورك تايمز بالن مايك بنس نائب الرئيس األ: نيويورك تايمز

عن زيارته إلى الشرق األوسط، كان يالمل في أن يلفت االنتباه إلى "اضطهاد المسيحيين في المنطقة" 
ورأت الصحيفة أن  كان يخطط لها.ا؛ لكن األمور لم تسر كما أمريكبوصفه من أبرز اإلنجيليين في 

خدمت مصلحته الشخصية، ولقيت ترحيبا من  -وخاصة خطابه في البرلمان اإلسرائيلي-رحلة بنس 
يين والمتشددين اإلسرائيليين الذين يحلمون بإسرائيل الكبرم. وقالت إن هذا النوع مريكاإلنجيليين األ

 ا.أمريكبية في وبنس في دعايتهما االنتخا ترامبمن الدعم قد يساعد 
 24/1/2018الجزيرة.نت، 

 
 رسالة احتجاج إلدارة ترامب بشأن تقليصات األونروايرسلون منظمة دولية  21قادة  .11

منةمة رائدة تشارك في االستجابة اإلنسانية الدولية، اليوم الخميس، رسالة  21أرسل قادة : واشنطن 
مليون  65ي بحجب مريكالعبارات" القرار األ ، تعار  "بالشدترامبي دونالد مريكإلى إدارة الرئيس األ

ية المخطط لها لوكالة األمم المتحدة إلداثة وتشغيل الالجئين مريكدوالر من المساهمات األ
وأ رسلت الرسالة إلى سفيرة الواليات المتحدة لدم األمم  الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.

تيلرسون، ومستشار األمن القومي إتش آر ماكمستر،  المتحدة نيكي هالي، ووزير الخارجية ريكس
 ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

 25/1/2018، فلسطين أون الين
 

 مليون يورو لصالح األسر الفلسطينية الفقيرة 11االتحاد األوروبي يقدم  .11
مة مليون يورو، وهي المساه 11.28أعلن االتحاد األوروبي أنه قدم للسلطة الفلسطينية مبلغ : وكاالت

ر بع السنوية لالتحاد في المخصصات االجتماعية التي تدفع لألسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة 
الغربية وقطاع دزة. وأشار االتحاد يعمل على دعم وزارة التنمية االجتماعية في الخدمات التي 

تحاد في وأضاف اال ألف أسرة فقيرة، من خالل نةام حماية اجتماعي شامل وعادل. 115تقدمها إلى 
ماليين  10بيان وزع في القدس المحتلة أن هذه المساهمة ممولة من قبل االتحاد األوروبي الذل قدم 
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مليون يورو  0.28يورو والحكومة اإلسبانية التي ساهمت بمليون يورو وايرلندا التي ساهمت بمبلغ 
منها في قطاع  %80عائلة حوالي  67,500وسيساهم هذا المبلغ في الدفعات المقدمة إلى حوالي 

 دزة. 
 25/1/2018الخليج، الشارقة، 

 

 دور روسي في الملف الفلسطيني .11
على أعتاب زيارة متوقعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العاصمة الروسية، وبعد قرار 

، شهدت المنطقة تحركات روسية، "إسرائيل"الرئيس األمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة ل
دأت بزيارة سيرجي فيرشينين، مبعو  وزير الخارجية الروسي الخا  إلى التسوية في الشرق ب

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية فإن فيرشينين، الذل يترأس  األوسط، إلى األراضي المحتلة.
ام الوكيل األول للمدير الع "إسرائيل"إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، التقى في 

يعلون أوشبيز، ونائب رئيس مجلس األمن القومي أرنا ميزراحي، والتقى في  "اإلسرائيلية"للخارجية 
فلسطين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنةمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومدير المخابرات 

ة الخاصة بالشرق العامة اللواء ماجد فر . كما شارك في اجتماع لممثلين عن اللجنة الرباعية الدولي
 األوسط، والتي تضم روسيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة.

  25/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 إسرائيل تحث الخطى نحو تصفية األونروا .11
 عدنان أبو عامر
انطلقت في إسرائيل حملة إعالمية موجهة للمطالبة بتصفية وكالة دو  وتشغيل الالجئين 

سطينيين )األونروا(، وتمثل ذلك في تصريحات ومقاالت ومناشدات إلدالق ملف الالجئين وحق الفل
العودة، تزامنا مع إجراءات الواليات المتحدة القاضية بتقلي  المساعدات المالية المقدمة لهذه 

 المنةمة الدولية.
ل األونروا صداعا مزمنا السطور التالية تناقش هذه الدعوات اإلسرائيلية: لماذا اآلن؟ ولماذا تشك

 ية في تحقيق التطلعات اإلسرائيلية؟مريكإلسرائيل؟ وكيف تسهم اإلجراءات األ
 المشكلة والحل

بالحدي  عن مستقبل األونروا، والح  على إنهاء خدماتها  -في األيام األخيرة-انشغلت إسرائيل 
عتبارها المشكلة وليست الحل، وتصفية كينونتها القانونية في ضوء االتهامات التي وجهتها لها با
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حدم العقبات األساسية أمام عدم حل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ألنها تسعى لتالبيده  وا 
 بالمطالبة بتحقيق عودة الالجئين الفلسطينيين.

 %41بلغة األرقام، بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األونروا ستة ماليين، يقيم أكثر من 
منهم في األراضي الفلسطينية، والباقون موزعون على سوريا ولبنان واألردن، مما جعل اإلسرائيليين 
يزعمون أن األونروا أنشئت قبل سبعين عاما لرعاية سبعمئة ألف الجئ، لكنها اليوم مكلفة بإدارة 

 حياة ستة ماليين.
ين الفلسطينيين، ألنها تستفيد من ذلك أكثر من ذلك، فإن إسرائيل تتهم األونروا بتضخيم أعداد الالجئ

ماليا بزعم أن موازنتها تمنح الالجئ الفلسطيني ما قيمته أربعة أضعاف الالجئ اآلخر من باقي دول 
 58دوالرا من متطلبات واحتياجات مقابل  246العالم، حي  يصل نصيب الالجئ الفلسطيني لديها 

 دوالرا لالجئين اآلخرين.
يذهب في اتجاه أن إنشاء األونروا كان خطال وبقا ها خطال  -في اآلونة األخيرة-التقدير اإلسرائيلي 

أكبر، ألنها ترو  التحري  المعادل إلسرائيل، وطالما أنها موجودة فلن تتحقق تسوية سياسية وقد 
يمتد األمر عقدا أو عقدين، وأل تردد في التوجه اإلسرائيلي الحالي لتصفيتها سيجعل اإلسرائيليين 

 ن أثمانا باهةة في المديْين المتوسط والبعيد.يدفعو 
ولذلك ترم دوائر صنع القرار في تل أبيب أن هناك م سسات دولية تابعة لألمم المتحدة كفيلة بالقيام 

 بذات الدور الذل تنفذه األونروا، وبالن تقدم للفلسطينيين مساعدات إنسانية.
روا، مثل ما يردده اإلسرائيليون من أنها تب  وهناك تبريرات أخرم تساق للدفع باتجاه تصفية األون

مفاهيم الكراهية، وتدعم األنشطة المسلحة، وأن مناهجها الدراسية تح  على معاداة إسرائيل، وتجرل 
دسل دماغ للطالب إلدرائهم بممارسة العنف ضد اليهود، وتوة ف عناصر حركة حماس بقطاع دزة 

 لى هذه المزاعم التحريضية.في م سساتها التعليمية، دون توفر دالئل ع
وترم قطاعات متزايدة في إسرائيل أن بقاء األونروا يعني إبقاء المطالبات الفلسطينية بمحو إسرائيل 

من الوجود، وتحشيد الجهد الدولي لذلك، فضال عن قولها إن ه الء الالجئين  -كدولة يهودية-
 الفلسطينيين يشكلون الخزان البشرل للمنةمات المسلحة.

موجودين في مخيمات قطاع دزة والضفة الغربية  -بعد سبعين عاما من قيام إسرائيل-ما زالوا  إذ
والدول العربية، في ةروف حياة قاسية تسودها البطالة والفقر والعنف. والقادة الفلسطينيون يرون في 

 ل.سالحا سياسيا في مواجهة إسرائي -ومن ثم استمرار عمل األونروا-بقاء قضية الالجئين 
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 يةمريكالتقليصات األ
مليون دوالر من حصتها المالية المقدمة لألونروا؛ عاشت  65ي بتقلي  مريكفور صدور القرار األ

األخيرة حالة استنفار إدارل في مناطق عملياتها الخمس: سوريا ولبنان واألردن والضفة الغربية 
 وقطاع دزة.

مع عدد من المصادر العاملة في األونروا،  -ةخالل األيام الماضي-وقد تواصل كاتب هذه السطور 
وأبلغته بالن هذه الوكالة الدولية قد تضطر لتقلي  المساعدات اإلداثية المقدمة لالجئين خالل 

مليون دوالر لالستمرار في دفع الرواتب وتقديم  40األشهر المقبلة، ألنها تحتا  شهريا ما قيمته 
 الخدمات.

مليون دوالر، منها  146في حالة تقشف قاسية، ألن ميزانيتها بلغت وتطلب ذلك من الوكالة البدَء 
مليونان. وسيكون من اإلجراءات التقشفية الداخلية لألونروا  49عجز موجود منذ العام الماضي بقيمة 

 التالي:
 احتمال توقف دفع رواتب موةفيها. -1
 وقف التوةيف اليومي بصيغة التعاقد. -2
 ضافي. عدم دفع بدل الدوام اإل -3
 وقف بدل السفر: التذكرة وتكاليفه. -4
 وقف تعبئة الفرادات والشوادر، وعدم تثبيت الموةفين. -5

ية تجاه التقليصات المالية في مريكلم تتفق إسرائيل على الموقف من القرارات األخيرة لندارة األ
 موازنة األونروا، وانقسمت اآلراء اإلسرائيلية إلى فريقين:

الموجهة ضد األونروا من شالنها أن تضع  ترامبي دونالد مريكأن إجراءات الرئيس األفريق يرم  -1
 حدا للدعاية الفلسطينية، ألنه يسالل نفسه: لماذا يضطر لدفع مليارات الدوالرات لهذه الوكالة؟

ية هي أحد األخبار السارة التي سمعتها إسرائيل في السنوات مريكويرم هذا الفريق أن التقليصات األ
في اقضاء على  -أمام هذه الفرصة التاريخية التي قد ال تتكرر-األخيرة، ولذلك يجب عدم التردد 

آخر رموز هذا الصراع )األونروا(، علما بالن إسرائيل ستكون قادرة على التعامل مع أل إشكال م قت 
 قد ينجم عن تصفية األونروا، سواء أكان مواجهة عسكرية أم أزمة إنسانية.

في البيت األبي ، فيجب عليها  ترامبالفريق أنه طالما أن إسرائيل ال تعلم كم سيستمر يعتقد هذا 
تشجيعه على تجفيف منابع األونروا بجهد دبلوماسي واسع، يسعى إلقناع الدول المانحة باالنضمام 

 لمبادرة واشنطن.
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، وأن أل تردد سيكون هذا الرأل المساند إلجراءات واشنطن يعتقد جازما أنه حان وقت تفكيك األونروا
تضييعا لفرصة تاريخية، مطالبين إسرائيل بالال تخشى من اندالع مواجهة عسكرية ردا على إدالق 

لةن أل اعتبار م قت لهذا  االستراتيجياألونروا، إذ يجب على إسرائيل المضي قدما في توجهها  مهم 
 الجهاز أو ذاك.

ي مريكضد األونروا، ويرم أن القرار األ مبتراالفريق اإلسرائيلي الثاني معار  لتوجهات  -2
بتقلي  المساعدات المقدمة لألونروا سي دل بالحوال الالجئين بغزة والضفة الغربية )المعيشية 

 والصحية والتعليمية( إلى ما دون الخط األحمر، مما قد ي دل إلى نتائج كارثية في القطاع.
قد تسفر عن انفجار شعبي فلسطيني سيجد  ويحذر هذا الفريق من أن تقليصات واشنطن لألونروا

طريقه نحو إسرائيل بصورة تلقائية، أو يورط إسرائيل في القيام بمس وليات األونروا طالما أنها القوة 
 االحتاللية المسيطرة على الالجئين الفلسطينيين.

 مستقبل األونروا
ية؛ يمكن رصد عدة اتجاهات مريكفي ةل التطورات السياسية األخيرة وال سيما عقب التقليصات األ

قليمية وعالمية بشالن مستقبل الوكالة الدولية:  فلسطينية وا 
االتجاه الدولي الداعي إلنهائها ارتباطا بالحلول والتسويات الجارل تنفيذها في المنطقة وخاصة  -1

 يقين:. وهو اتجاه يريد إنهاءها بإحدم طر 194"صفقة القرن"، وليس ارتباطا بتطبيق القرار األممي 
 ربطها بالسلطة الفلسطينية بتحويل صالحياتها إليها تدريجيا، ومن ثم يتم إنها ها إنهاءن كامالن. -أ

تحويلها تدريجيا إلى مفوضية ش ون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، بحي  يتم التعامل مع  -ب
لهم بعد سياسي  الالجئين الفلسطينيين كملف إنساني مثل الجئي العراق وسوريا، دون أن يكون

يميزهم عن سواهم ألنه يتعلق باحتالل إسرائيل ألراضيهم، وحقهم في العودة ألراضيهم المحتلة التي 
 ه ج روا منها.

االتجاه الداعي الستمرار عملها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية نتيجة لمفاوضات المرحلة  -2
 الالجئين إلى السلطة الفلسطينية. النهائية، وحينئذ يمكن إنها ها وتحويل مس وليتها عن

االتجاه الذل يعلن أنه ال يمكن إنهاء هذه الوكالة طالما أنه لم يتم تحقيق الحقوق المشروعة  -3
 .194لالجئين، ولم يتم تطبيق قرار 

والناةر إلى االتجاهات الثالثة يرم أن االتجاه األخير هو األكثر صوابا، فقضية الالجئين يجب أن 
ة بالطابع الدولي، وال يجوز بالل حال إلغاء مس ولية المجتمع الدولي عن عودتهم، تبقى متسم

وتحميل كل المس ولية للسلطة الفلسطينية، مع ضرورة المطالبة بإجراء العديد من التحسينات لمهام 
 الوكالة.
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ى عن إن أل إجراء لتصفية األونروا سيكون دليالن إضافيان لالجئين على أن المجتمع الدولي تخل
قضيتهم، مما سيزيد يالسهم ويعزز احتمال تفجيرهم لألوضاع، فالبد من العمل للمحافةة على وجود 
داثة الالجئين  األونروا كهيئة شرعية ووحيدة مبنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وا 

 الفلسطينيين.
ل  من قضية الالجئين التي كمقدمة للتخ-لكن الموقف اإلسرائيلي الداعي إلى تصفية األونروا 

يتطلب من الفلسطينيين الحريصين على بقائها أن يستردوا حقوقهم عبر  -ت رق االحتالل ليل نهار
 اإلجراءات التالية:

ال بد من الحفاة على وكالة األونروا كشاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني، ورف  حلها  -1
 امالن.ما لم تحل قضية الالجئين حالن عادالن وش

ال بد من وضع نةام أساسي للوكالة يحدد وةيفتها وعالقاتها الهيكلية بهيئات األمم المتحدة،  -2
 مما ي دل إلى وضع حد للعجز الدورل في ميزانيتها.

من المطالبة بحل  -يمريكاآلخذ في التبلور بسبب الضغط األ-محاولة عكس الموقف الدولي  -3
 .194قبل تنفيذ قرار  الوكالة إلى موقف ال يقبل بحلها

للتنصل من دعمها  -بما في ذلك بع  الدول العربية-التنبه إلى توجه بع  الدول المانحة  -4
 للوكالة، وصوال إلى تحويلها من وكالة دولية إلى أخرم إقليمية.

أخيران..؛ تخو  إسرائيل سباقا مع الزمن لتصفية األونروا، وهي بذلك تحاول استغالل وجود اإلدارة 
 ية الحالية التي تقف عن يمينها في النةرة إلى األونروا.مريكاأل

ولئن كانت واشنطن ترم أنها دير مكلفة بإنفاق أموالها على األونروا انطالقا من اعتبارات مالية؛ 
فإن إسرائيل تالخذ الموضوع ضمن أبعاد سياسية وتاريخية، مما يشعل األضواء الحمر أمام الالجئين 

لغاء الموزعين في أرج اء المعمورة، ألن التطورات الحاصلة تعلن بدء العد التنازلي لتصفية األونروا وا 
 مكانتها القانونية.

 24/1/2018الجزيرة.نت، 
 

 ية إلى القدس على صفيح ساخنمريكاأل السفارةنقل  .11
 نبيل السهلي 

واقعان ماثالن  ية إلى القدس ليصبح قرار الرئيس دونالد ترامبمريكتتسارع خطوات نقل السفارة األ
ي، مايك بنس خالل زيارته األخيرة إلسرائيل أن وزارة مريكللعيان، حي  أكد نائب الرئيس األ

ية ستعلن، خالل أسابيع، تفاصيل خطة ترامب لنقل السفارة إلى القدس بحلول نهاية مريكالخارجية األ
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ية من تل مريكالسفارة األ . وبهذا تبرز بقوة أسئلة عديدة حول التداعيات المحتملة لنقل2019عام 
 أبيب إلى القدس.

 
وقد يكون من أخطر التداعيات إخرا  ملف القدس من أل عملية تفاوضية مستقبلية بين الطرفين 
الفلسطيني واإلسرائيلي، ناهيك بنقل إدارة المقدسات اإلسالمية والمسيحية إلى سلطة االحتالل 

 نقل سفاراتها إلى مدينة القدس.اإلسرائيلي، وسيفتح المجال أمام دول العالم ل
وتبعان لذلك ستسعى حكومة نتانياهو إلى فر  واقع تهويدل على األر  في مدينة القدس، وذلك 
من خالل سياسة الترانسفير الصامت ضد العرب المقدسيين. ومن الناحية العملية وضعت مخططات 

ن القدس المحتلة في الخامس من إسرائيلية تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة في الجزء الشرقي م
، بحي  ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود في المدينة على استيعاب اليهود 1967حزيران )يونيو( 

ا أمريكالقادمين من الخار ، عبر محاوالت فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة من بع  دول 
ية، هذا فضالن عن اإلعالن عن مريكدة األالالتينية بعد تراجعها من الدول األوروبية والواليات المتح

مغريات مالية إسرائيلية لرفع عدد الوالدات للمرأة اليهودية المستوطنة في القدس، وذلك بغية ارتفاع 
معدالت الزيادة الطبيعية بين اليهود. وفي الوقت نفسه ستواكب هذه الزيادة لليهود في مدينة القدس 

إجالئية مبرمجة تجاه العرب المقدسيين، لترحيلهم بصمت عنها وفق المخططات اإلسرائيلية سياسات 
عبر إبطال شرعية إقامتهم في مدينتهم، األمر الذل سي دل إلى اإلخالل بالتوازن الديمودرافي 

 لصالح المستوطنين اليهود بالمدينة في المدم المنةور.
ن من مسلمين ومسيحيين وستستمر إسرائيل في تنفيذ سياسات عديدة من أجل دفع العرب المقدسيي

إلى خار  مدينة القدس، ومن بين تلك السياسات التي تجعل المقدسي يفقد هويته: إذا عاش 
الفلسطيني المقدسي خار  القدس لمدة سبع سنوات متتالية، أو إذا حصل على جنسية أخرم، أو إذا 

دراسات مختلفة تقدر عدد  سجل إقامته في بلد آخر خار  فلسطين المحتلة. وتبعان لتلك الحاالت، فإن
ألف عربي، وهذا يعني  60العرب في القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو 

 ترحيلهم من القدس أو بقاءهم خارجها.
لقد وضعت كافة اإلجراءات اإلسرائيلية لترحيل عرب القدس وفق أحكام قانون دولة االحتالل الدقيق 

معر  في أل لحةة  -ووفقان لنسق تطور الملكية والسكان -ر والمخططة سلفا، فصاحب األ
قامته، بينما يكفي لليهودل اآلتي من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى  لسلب حقه وا 
فلسطين حتى يصبح مواطنا في القدس، وال يفقدها حتى لو داب سبع سنوات، أو عشرات السنين، 

عربي صاحب األر  الذل تفر  عليه قوانين إسرائيلية جائرة، أو حمل جنسية أخرم، على عكس ال
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الستالب أرضه وتهويدها بكافة الوسائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من األراضي في القدس وبناء 
المستوطنات عليها لتلف المدينة من كافة االتجاهات وتعزلها عن باقي المدن والقرم في الضفة 

 الفلسطينية.
ألف مقدسي أثناء احتاللها الجزء الشرقي من مدينة  15رائيل استطاعت طرد يلحة المتابع بالن إس

بعد ارتكاب  ،1948ألف مقدسي عام  60، وقبل ذلك تم طرد 1967القدس في حزيران )يونيو( 
مجازر مروعة في العام المذكور في قرم القدس، وبشكل خا  في قرية دير ياسين في شهر نيسان 

يد العصابات الصهيونية. وستستثمر حكومة نتانياهو عملية نقل السفارة  )أبريل( من نفس العام على
من خالل تسريع الخطوات التهويدية، عبر محاصرة القدس بالجدار العازل، حي  تشير دراسات إلى 
أن عمليات البناء في الجدار المذكور حول المدينة المقدسة باتت في نهاياتها، وسيتم عزل القدس 

 افيا عن محيطها العربي في الضفة الغربية.ديمودرافيا وجغر 
ية إلى القدس واستثمار إسرائيل لها عبر فر  مريكولمواجهة التداعيات المحتملة لنقل السفارة األ

ية مريكالواقع ألتهويدل في مدينة القدس خالل فترة زمنية قياسية، تحتم الضرورة رف  الخطوة األ
األمن تطبيق قراراتهما التي تعتبر القدس مدينة محتلة وكافة المرتقبة ومطالبة األمم المتحدة ومجلس 

. وقد يكون من 1980اإلجراءات اإلسرائيلية الديه وباطلة بما فيها قرار الضم في صيف عام 
األولوية بمكان ضرورة إحياء صندوق دعم القدس وأهلها في مواجهة السياسات اإلسرائيلية الرامية 

 ر  المدينة، بغية فر  أمر واقع تهويدل.لطرد العرب المقدسيين إلى خا
ية إلى مريكويبقى القول أنه من شبه الم كد أن إسرائيل ستستغل الخطوات العملية لنقل السفارة األ

القدس، لتنفيذ مخططاتها اإلجالئية بتصعيد وتيرة الهدم واالستيطان، وكذلك بناء مزيد من الوحدات 
ليهود إليها من دول العالم بالسرع وقت ممكن لفر  جغرافية االستيطانية لجذب مزيد من المهاجرين ا

 سياسية قسرية تهويدية في القدس يصعب االنفكاك عنها مستقبالن.
 25/1/2018الحياة، لندن، 
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 اليكس فيشمان
ب احتفاليا، ويعر  ترامب، مثل ترامب، لن يعطي ألحد إنذارا مبكرا. فهو ببساطة سيقف ليخط

خاصته للشرق األوسط، لن يكون حوارا طويال مع األطراف، لن يعقد م تمرا، مثلما  "الصفقة الكبرم"
فعل في الماضي ر ساء أمريكيون. هو ببساطة سيضع الجميع أمام الحقيقة: هذه هي الصفقة. إذا 

 أردتم ـ فاشتروها.
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ر  في شهر آذار القريب المقبل. وأمس قال قبل ثمانية أشهر صرحت اإلدارة أن خطة ترامب ستع
مس ول أمريكي قبل إقالع بنس إلى الواليات المتحدة إن الخطة ستعر  أدلب الةن هذه السنة 

. ال درو، إذا، في أن األعصاب في القيادة الفلسطينية في رام هللا "على الطرفين أن يكونا جاهزين"و
ازن النار في كل االتجاهات، يشتم ترامب ويحاول آخذة في التوتر. فليس مصادفة أن يطلق أبو م

بكل قوته تجنيد األوروبيين كي ي ثر في مضمون اإلعالن المتوقع. وفي األشهر األخيرة جمع 
الفلسطينيون المعلومات، بعضها مثابة إشاعات فقط، من كل مصدر ممكن. صائب عريقات، رئيس 

قة متشائمة تقدر ما سيةهر في خطة ترامب. الفريق الفلسطيني المفاو ، جمع المعلومات في وثي
من ناحية الفلسطينيين هذا قطار يندفع منذ اآلن بسرعة نحوهم، وليس في وسعهم ان يوقفوه او 

 يغيروا مساره.
كما ال يمكن للفلسطينيين أن يواسوا أنفسهم باإلشاعات بالن ليس لترامب أية خطة حقيقية إذ عملت 

اء من مجلس األمن القومي في البيت األبي ، يقول عنهم على الخطة منذ أشهر مجموعة خبر 
إسرائيليون التقوهم، بالنهم مهنيون متفوقون. وثمرة عملهم ينقلونها إلى القيادة السياسية، إلى مبعوثي 
الرئيس الذين يقودون الخطوة: صهر الرئيس كوشنير، سفير الواليات المتحدة في إسرائيل فريدمان 

 ت.والمبعو  الخا  درينبل
ال يوجد بالضرورة انسجام بين توصيات رجال المهنة والخطوات التي يقودها الفريق السياسي. فمثال 
عار  الفريق المهني توقيت إعالن القدس عاصمة إسرائيل، بينما قرر الفريق السياسي خالف ذلك. 

شابهة مع هكذا بحي  يحتمل أن الوثيقة التي سترفع إلى الفريق السياسي لن تكون بالضرورة مت
الوثيقة التي سيعرضها ترامب. بالمناسبة، هناك ثالثة أشخا  خارجيون آخرون يعملون مستشارين 
للفريق السياسي األمريكي. ولي العهد السعودل، سفير اإلمارات في الواليات المتحدة وسفير إسرائيل 

مطلعا على ما يجرل  في الواليات المتحدة. هكذا بحي  أن من المعقول االفترا  أن يكون نتنياهو
 خلف الكواليس.

في المئة من أراضي  10في وثيقة عريقات زعم أن الفلسطينيين سيكونون مطالبين بالن يسلموا 
في المئة. أما في  6الضفة إلسرائيل. في خطة أولمرت وكذا في مبادئ كلينتون جرم الحدي  عن 

قة كان تفاهم إسرائيلي ـ فلسطيني في المئة. في جوالت المفاوضات الساب 4.5اتفاقات جنيف فإن 
في المئة فمعناها إال يكون تبادل متساو لألراضي،  10حول تبادل األراضي بحجوم متساوية. أما الـ 

 10إذ ليس إلسرائيل قدرة على أن تسلم للفلسطينيين أرا  بمثل هذا الحجم. فضالن عن ذلك، فإن الـ 
ا. وهنا تحتمل أزمة حقيقية.في المئة تضمن أن تكون األراضي الفلسطينية م  بتورة طوالن وعرضن
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ولكن في ما يتعلق بالقدس، يخلق الفلسطينيون أزمة مصطنعة إذ أن خطة ترامب مثلما هي اليوم ـ 
أحياء في "وهي كما أسلفنا يمكن أن تتغير ـ ال تتحد  عن أبو ديس كالعاصمة الفلسطينية بل عن 

ن تدخل في تعريف شرق القدس عاصمة. بنس هو اآلخر ، التي يمكنها أ"أحياء القدس"او  "القدس
عاد وشدد في خطابه في الكنيست على أن اإلدارة لن تتدخل في حدود العاصمة اإلسرائيلية وفي 
تحديد خط الحدود بين الطرفين. والخطة الحالية ال تتضمن طلبا من الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل 

ن بالتخلي عن حق العودة. ويدعي عريقات أن األمن في دولة يهودية، ولكنهم سيكونون مطالبي
الضفة سيكون في يد إسرائيل. اما الخطة، مثلما هي اليوم، فتتحد  عن اتفاق ينفذ بالتدريج، بما في 
ذلك نقل المس ولية عن األمن إلى الفلسطينيين. وكل تقدم سيكون مشروطا بتنفيذ المرحلة السابقة، 

ة هي المحكم. إسرائيل، حسب الخطة، ستتلقى عالوة كبرم في شكل فيما تكون الواليات المتحد
عالقات علنية مع السعودية. وسيتلقى الفلسطينيون من السعوديين ومن األردنيين مرافقة ثابتة في 

 بناء السيادة. ه الء سيعطون المال وأولئك يعطون التعليم والةهر السياسي.
ذه الصفقة الكبرم، ولكن يمكنها ان تشكل محفزا معقول جدا االفترا  أنه لن يخر  شيء من ه

 لالنتخابات في إسرائيل. ما بالك أنه في محيط شهر آذار تهدد بالةهور التوصيات بلوائح اتهام.
 24/1/2018يديعوت 
 25/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 نداف ايال

ي دونالد ترامب مصمم على التوجه إلى االنتخابات ريكمشيء واحد واضح بعد أمس: الرئيس األ
ية إلى القدس. فالغمو  القصير مريكالتالية بينما وعد واحد على االقل قد تحقق، نقل السفارة األ

ي حول موعد نقل السفارة انتهى مع وعد نائب الرئيس، مريكبين تصريحي رئيس الوزراء والرئيس األ
ربي في البيت االبي . وعلى حد قوله فإن هذا سيحصل حتى الذل كتب بال شك في الجناب الغ

 ية.مريك. كم هو مريح: بالضبط في بداية سنة االنتخابات األ2019نهاية 
ال شك أن هذه اللحةة كانت ذروة الزيارة بالنسبة لحكومة نتنياهو. فقد تبين نهائيا بان نقل السفارة لم 

مع مجيء المسيح؛ فترامب يعتزم التنفيذ. اللحةة يكن وعدا ثابتا، وعدا يتحقق بعد السالم أو 
المعاكسة كانت عندما كرر بنس التزام اإلدارة لتالييد اقامة دولة فلسطينية "إذا اتفق الطرفان على 

 ذلك". 
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هذه صيغة م يدة إلسرائيل على نحو واضح، ولكن رئيس الوزراء امتنع عن التصفيق لصديقه 
الذل سوغ الدولة الفلسطينية في خطاب بار ايالن، عرف أن ي في هذه المرحلة. فالرجل مريكاأل

التصفيق لحل الدولتين سيفسر على نحو سيئ في قاعدته، في النواة الصلبة لليمين، القاعدة التي 
 تدير، إذا لم تنتبهوا، الدولة.

يوجد هنا خط رابط، بالطبع. فسلوك زعماء يجب أن يقرأ، أوال وقبل كل شيء، وفقا للمصلحة 
اصة والسياسية لهم. وعلى هذه المصالح تحمل حجج سياسية، ايديولوجية وتربوية؛ ولكن كل الخ

شيء يبدأ واحيانا ينتهي، في مصلحة البقاء. بقاء ترامب منوط بقدرته على ان يقول صراحة 
للجمهور انه ليس سياسيا عاديا، ينتخب وينسى ما وعد به؛ هذا هو السبب الذل تتعطل فيه واشنطن 

 الن الرئيس يواصل االصرار على تمويل السور الذل وعد به مع المكسيك. اآلن،
من اسالفه في  9وبمناسبة البقاء، فإن فر  بنس الن يصبح رئيس الواليات المتحدة جيدة جدا. 

منصب نائب الرئيس نالوا هذا الشرف كنتيجة لمالساة وقعت للرئيس القائم. فقد حسب لندن جونسون، 
. فقد قال 4إلى  1لرئيس بانت فرصه الن يصبح رئيسا )الن كيندل سيموت( هي عندما عين نائبا ل

الحد معارفه: أنا رجل قمار، يا حلو، وهذه هي الفرصة الوحيدة التي لدل". وقد اصبح جونسون 
ي المحافة سيحتفل الكثيرون إذا ما حل بنس محل ترامب بسبب مريكرئيسا. في المعسكر األ

 االستقالة أو التنحية. 
وعلى  –فبعد أن اجاز الرئيس االصالحات الضريبية فإنه اصبح استعماليا اقل للم سسة الجمهورية 

 أل حال فإن نائبه يتبنى مواقف يمينية أكثر بكثير من مواقف ترامب.
يعتبر بنس في واشنطن متطرفا في مواقفه، ولكنه مرتب بعمله ولطيف في سلوكه. رده على احتجا  

مشتركة كان مثاليا من حي  منع وتقلي  الحر  عن كنيست إسرائيل، من خالل نواب في القائمة ال
 االشارة إلى الديمقراطية المتجسدة في االحتجا . 

فسلوك اعضاء التجمع الديمقراطي )ايمن عودة واالعضاء اآلخرون خرجوا من القاعدة دون رفع 
 يافطات( أهان الموقف، وكان هذا هو الهدف. 

السالب المفهوم للضعيف وللمعارضة. وال ينبغي التالثر به أكثر مما ينبغي. ولكن االحتجا  هو 
 وبالفعل بينس بالتالكيد لم يةهر متالثرا.

لقد أدم الضغط من االحتجا  برجال النةام ورجال األمن إلى تمزيق اليافطات والدفع الجسدل بقوة 
الكنيست من االئتالف يصفقون للنواب إلى الخار ، وكل هذا في الوقت الذل كان فيه باقي اعضاء 

يين كانوا مصدومين، اقل من االحتجا  وأكثر من الرد؛ مريكبحماسة. بع  من الصحفيين األ
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احداهم، اندريا ميتشل، شبهت بين هذه اللحةة، وبين اخرا  اعضاء كونغرس سود من قبل رجال 
 األمن من مجلس النواب.

وانبها، وناجحة جدا بالنسبة لنائب الرئيس. حتى لقد كانت هذه لحةة محرجة جدا للكنيست من كل ج
وبفضل هذا دطيت  –ا أمريكتلك اللحةة تلقت زيارته إلى الشرق االوسط نحو صفر انتباه في 
ي ليس احتجاجا محترما أمريكاعالميا على نحو واسع. فرفع اليافطات في اثناء خطاب نائب رئيس 

كهذا ال يصنع ذات العناوين الرئيسة في  مثل الخرو  االستعراضي من القاعة. ولكن خروجا
 الصحف في الواليات المتحدة. ويمكن لفريق بنس أن يبع  بباقة ورد للنائب جمال زحالقة.

 يديعوت أحرنوت
 25/1/2018الغد، عم ان، 
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