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 10 :كاريكاتير
*** 

 
 الرغم من أن اتفاق أوسلو قد "مات"بسقط خيار المفاوضات مع "إسرائيل" نلم  :عباس .0

محموود عبواإ    السولةة الفلسوةينية لوط تسو    ةالفلسوةيني السولةة قوا  ريويس: زبوو   كفاح - رام هللا
، علووول الووورغط مووون أ  اتفوووا  أتسووولو الوووسل أ  ووو ت  موجبووو  السووولةة " سووورايي "خيوووار المفات وووات مووو  

تأ اف عباإ، في مكالمة م  زعيمة حزب ميرتس اإلسوراييلي زاافوا غوال:ت :  الفلسةينية قد "مات".
المفات ات، حتل  عد األزمة التي تسبب بها الرييس األمريكي دت الد ترامب  إعال و   "لط  س   خيار

ال وودإ عاةوومة إلسوورايي "، تأت ووم: " حوون مسووتعدت  للعووودة  لوول المفات ووات، تلووط  رغووب أبوودا  فووي 
تركهووا، ل وون لالسوود ي أحوود ي توورح علينووا مفات ووات، خاوةووا  الوييووات المتحوودة التووي بوودي  موون  لوو  

   "الووورييس تراموووب تعووود ا قبووو   حوووو عوووام  ةووورح مبوووادرة جيووودة لحووو   قوووايال   تتوووا      معاقبتنوووا".تريووود اآ



 
 
 
 

 

 4 ص             4538 العدد:             1/28/2018 األحد التاريخ: 

                                    

الاراع تفي اتاايت يح ة، تحدث ترامب عن ةف ة جيدة، تل ن   عود  لو  جواء  المفاجولة السوي ة، 
تراموب   إعال   المتعلق  ال ودإ، تاوسا ي يمكون أ    بو   و  أبودا "، تجودد التل يود علول أ و   سوبب قورار

 المتعلق  ال دإ، فإ  "الوييات المتحدة ي يمكن أ  ت و  تسيةا  للمفات ات من اآ  تةاعدا ".
 28/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 نفي طرح مبادرة جديدة للتسويةي مستشار عباس .1

المست وووار  ، فووول م ووودل ال الووودل :الووورحيط حسوووين، عوووالء الم وووهراتل  عبووود –ال ووودإ المحتلوووة، رام هللا 
فووي تاووريم أمووس، الت ووارير التووي تحوودثت عوون  ،عبوواإ السوولةة الفلسووةينية محمووود لدبلوماسووي لوورييسا

طرح مبادرات جديدة إلحياء عملية السوالم. تقوا  ال الودل "ي يوجود حاليوا  أل مبوادرات علول الةاتلوة" 
يوة بديلوة للرعايوة في  شارة  لل ما جرى تداتل  عن مبادرة فر سية، قايال  "المهط اآ  او  ي اد آلية دتل

األمريكية التي ا تهت  عد قرار ترامب ال وا   ال ودإ". تأت وم أ  المةلووب اوو أ  ت تنو  تاشونةن 
 لل أ   قب   ل  ي يمكن الحديث النظر أ  تنفرد برعاية العملية السياسية، يفتا    إمكا ها ل   لط يعد 

مبووادرات تفووق اآليوووة ال ديوودة  لووول  ألعوون مبووادرات للسوووالم. تشوودد ال الوودل علووول  وورترة أ  تسوووتند 
 قرارات ال رعية الدتلية.

 28/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 االحتالل أمن السلطة يغلق طولكرم ويحبط عملية كبيرة ضدّ  .1
ماوادر مةلعوة ك وفت عون  حبوا   ، أ طوول رم، مون 27/1/2018 ،المركز الفلسـطيني لععـالم   ور

عمليوة كبيورة كا وت تسوتهدف دتريوات ل ووي   27/1/2018ت ف ور السوب الفلسوةينية أجهوزة أمون السولةة
تقالت الماادر لمراسلنا:    أمن السلةة يغلق المنة وة  ال امو   عود  ايحتال  شما  مدينة طول رم.

تأت حت أ  الحديث يدتر عن عبووات مركبوة شوديدة  تنسيق م  ايرتبا  العسكرل منس ف ر السبت.
الر يوتط تف يراوا تالوتحكط بهوا عون  عود ت وعت علول جا وب عو –اي ف ار زرعت   ا وب شوارع عتيو  

 الةريق  ا تظار التعام  م  الهدف، حيث اعتادت دتريات ايحتال  المرتر من الةريق المسكور.
تبحسوووب الماوووادرا فوووإ  العبووووات ت وووعت   وووك  مت وووا   تمموووون  حيوووث حتووول لوووو ا ت وووفتها اندسوووة 

عبووة بينهوا  12ين ألخورى حيوث    عودد العبووات المتف رات في جوي  ايحوتال  فإ هوا قود ت و  فوي كمو
عبووة،  12كغط تعدداا  40تأشارت الماادر  لل أ  الحديث يدتر عن عبوات تز   مسافات م تلفة.

سط دايرية ال ك ، موةولة  لسالك كهرباء، تقد ت عت علل شك  سلسلة  40سط،   ةر  50 ةو  
تأ افت أ   عضها حفر لو  فوي األسوفلت تاآخور  متباعدة  مسافة سبعة أمتار بين الواحدة تاألخرى.
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ت وو  فووي سلسوولة ح ريووة   ا ووب الةريووق للتمويوو ، حيووث تووط ا ت ووافها موون أموون السوولةة تالعموو  علوول 
 تف يراا. 
ال ورطة الفلسوةينية عتورت مسواء  ، أ رام هللات ال ودإ ، مون 28/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبـيتأ وافت 

د موون العبوووات الناسووفة تجوودت مزرتعووة   ا ووب الةريووق ، علوول عوود(26/1/2018)ال معووة  أمووس األت 
الواةلة ما بين بلدتي عالر تعتي ، شما  طول رم. تقا  الناطق اإلعالمي  اسط ال رطة الم دم ل:ل 
ارزي ات،     دارة اندسة المتف رات تسا داا قوات من األجهزة األمنية تحركت للمكا ، تعند تةولها 

 ها عبوات شديدة اي ف ار تت ك  خةورة علل حياة المواطنين. أجرت الفحص الهندسي ليتبين أ 
 

 أبو يوسف: من يتنكر للحقوق الفلسطينية هو من يعطل التسويةواصل  .4
 الفلسوةينية، قا  األمين العام ل بهة التحرير العربية، عضو الل نة التنفيسية لمنظموة التحريور :رام هللا

أ  قيوووادة  لفلسوووةينية اووو موون يعةوو  السووالم"، م:كوودا  د. تاةوو  أبووو يوسوود،    "موون يتن وور للح ووو  ا
منظمة التحرير ترفض دتر الوييات المتحدة األمريكية في رعاية م رتع التسوية، تتبحث عون رعايوة 

، أ  "ريووويس حكوموووة ايحوووتال  يحوووات  27/1/2018السوووبت تأ ووواف أبوووو يوسووود، فوووي بيوووا ،  دتليوووة.
يووات المتحوودة األمريكيووة لسياسووات ال يووا  الاووهيو ي اسووتغال  الو وو  الحووالي المتمتوو  فووي تبنووي الوي

 لفرض  مالءاتها علل ال ا ب الفلسةيني".
عون الرعايووة األمريكيوة المنحووازة  تأ ود أ  قيوادة المنظمووة تبحوث عوون رعايوة دتليووة لعمليوة التسووية بووديال  

بلوووة مووو  لل يوووا  اإلسوووراييلي، كموووا أ ووود أ  قووورار رفوووض الوسووواطة األمريكيوووة فوووي أل جولوووة تفات وووية م 
، ي رجعووة عنوو  خاةووة  عوود التاووعيد األمريكووي األخيوور تايعتووراف  ال وودإ عاةوومة لدتلووة " سوورايي "

: "العوودة للوسواطة األمريكيوة سوت و  قايال  تاستدرك  ايحتال  تتوقي  قرار     السفارة األمريكية  ليها.
 ووودت أاليتهوووا فوووي رعايوووة أل ر ووووخا  مرفو وووا ، تت ووواتزا  لووون   بووو   ووو .. الوييوووات المتحووودة األمريكيوووة ف
 مفات ات سالم م بلة"، م ددا  علل أ  العودة لها م ددا  أمر مرفوض.

فووي الوقووت  اتوو ،  لوول  وورترة   هوواء اي  سووام تتةبيووق آليووات اتفاقووات الماووالحة  ،أبووو يوسوود عوواتد
 تتعزيز الوحدة الوطنية. 

 27/1/2018 ،الين أون فلسطين 
 

 ونروا المالي قريبا  األ حلول لعجز  رياض منصور: مؤتمر دولي للبحث عن .5
قا  منودتب فلسوةين لودى األموط المتحودة ريواض مناوور    مو:تمرا  دتليوا  عوالي المسوتوى، : وكايتال

سوويع د خووال  الفتوورة الم بلووة لبحووث األزمووة الماليووة لوكالووة األت وورتا، الناجمووة عوون ت لوويص المسوواعدات 
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ريحات إل اعووة "ةوووت فلسووةين"، أمووس السووبت، تأ وواف مناووور فووي تاوو األمريكيووة للوكالووة الدتليووة.
"   اووسا الموو:تمر ي وورل الت وواتر   وول   موو  األمووين العووام لالمووط المتحوودة أ ةو يووو غوووتيريس، ت حوون 
 ا تظار  عال  األمين العوام لالموط المتحودة عون تواريا تمكوا  ع ود اوسا المو:تمر، متوقعوا  أ  يع ود فوي 

ع كووا  قوود ع وودن ال موويس الما ووي موو  األمووين العووام تأشووار مناووور  لوول اجتمووا  يويووورك أت جنيوود".
لالمط المتحدة لبحث اسا المو وع، مبينا  أ   ت رر  جراء اتاايت مكتفة لبحوث  مكا يوة ع ود مو:تمر 

 دتلي استتنايي علل مستوى الوزراء في ال ريب العاج  من أج   حث أزمة "األت رتا".
الع وز المووالي، ع وب ال وورار  لمزمو  ع وودن، مون سوود  تأعورب عوون أملو   وول  يوتمكن اووسا المو:تمر الوودتلي ا

 لول أ  مو ووع مناوور مليوو  دتير مون المسواعدات الم دموة للوكالوة. تلفوت  65األمريكي  اقتةاع 
 "األت رتا"، سيكو  متار  حث في اجتماع الما حين الم رر في برتكس  أتاخر ال هر ال ارل.

 28/1/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 .. واألوضاع في غزة كارثية.ضرورة عاجلة ونروا""األ الخضري: دعم  .6
ريووويس الل نوووة ال وووعبية لمواجهوووة الحاوووار علووول غوووزة،  لووول  ،دعوووا النايوووب جموووا  ال ضووورل : وكوووايتال

ت وورتا، يسووتمرار ت ووديط خوودماتها لالج ووين تفاديووا  ألزمووات أ توور كارثيووة،  ووالنظر تكالووة األ وورترة دعووط 
علل  رترة استمرار  ،في تاريم ةحفي ،تشدد ال ضرل  .لمعا اتهط تألت اعهط اإل سا ية الاعبة

 الدت  األجنبية تالعربية تاإلسالمية ت ديط الدعط للوكالة  عد ال رار األمريكي بت ليص دعمها.
تأ وود ال ضوورل، أ  المةلوووب فووي المرحلووة الم بلووة مضوواعفة عموو  الوكالووة داخوو  فلسووةين تخارجهووا، 

سوا ية تايقتاوادية الاوعبة تال ةيورة، تالو و  ال وارثي مون تخاةة فوي قةواع غوزة،  ظورا  للحالوة اإل 
تشوودد ال ضوورل علوول  وورترة رفوو  الحاووار   ووك  كاموو   جووراء الحاووار اإلسووراييلي تآثووار اي  سووام.

 تفتم كافة المعابر ترف  الةو  البحرل تال ول عن قةاع غزة.
 28/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 حاد األفريقييصل أثيوبيا للمشاركة في قمة االت عباس .7

محموووود عبووواإ، قووود تةووو   الفلسوووةينية  كووورت ماوووادر فلسوووةينية رسووومية، أ  ريووويس السووولةة :رام هللا
، العاةمة األثيوبية "أديس  ا ا"، للم اركة في قمة ايتحواد اإلفري وي بودترتها 27/1/218 مساء السبت

 تالتي تنع د علل مدار يومين. 30الو 
 27/1/2018 وكالة قدس برس،
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 والسلطة تعاقب غزة وتحرف البوصلة فرض شروط وابتزازات إلنهاء االنقسام : فتح تحاوللالبردوي .8
ةالح البردتي ، عضو المكتب السياسي ، من غزة، أ  27/1/2018، فلسطين أون الينموقع  كر 

لحركة "حماإ"، أ د تمس  حركت  بتةبيق اتفا  الماالحة الفلسةينية السل تط التوة   لي  برعاية 
جاءت تاريحات البردتي  في ل اء  ظمت  "ال بهة ال عبية  في أ توبر/ت رين أت  الما ي. مارية

 لتحرير فلسةين"، اليوم السبت،  عنوا " الم رتعات التافوية لل ضية الفلسةينية" في مدينة غزة.
ال وة تقا  البردتي  في كلمة ل  "الوحدة الوطنية خيار استراتي ي تالةريق الوحيد يست ما  عناةر 

تأ اف "ي ب أ  يكو  تةبيق الماالحة الفلسةينية تاقعا  تلهزيمة الت ت  اإلسراييلي األمريكي".
تأ د أ  حركت  ي ت:من  الوحدة " ت تي  من أج  الوةو  لهدف  عمليا تي يمكن أ  تب ل شعارا".

استعادتها "لها معين، ب   :من بها ك يار تحيد لمواةلة الدرب لمحاربة  سرايي "، م يرا  لل أ  
 ثمن تاستح اقات )لط يسكراا( يبد من دفعها".

ةالح البردتي ، ااجط حركة فتم، ، من غزة، أ  28/1/2018الشرق األوسط، لندن، تأ افت 
تاتهمها  محاتلة فرض شرت  تابتزازات إل هاء اي  سام السل قا       ات "لعبة يحر  فيها الوقت 

تأ د  لة الفلسةينية ي تزا  تراتح مكا ها عند   ةة   هاء اي  سام.تاألعااب"، م يرا   لل أ  الحا
البردتي ، خال   دتة لو"ال بهة ال عبية"، علل تمس  حماإ بو"الم اتمة تالوحدة الوطنية، كةريق 
لمواجهة التحديات اإلسراييلية تاألمريكية"، م ددا  علل  رترة استعادة الوحدة " من استراتي ية 

شرا ة تطنية كاملة"، تقا : " تحدث عن الماالحة تإ هاء اي  سام، ي الماالحة تا حة، ت من 
تح  ت تي اي  سام ينتهي بهسن الةري ة المملة التفايلية، التي يعاقب فيها شعب كام  تحت 
شعارات فارغة"، متهما  السلةة الفلسةينية  الوقوف خلد محاتيت "معاقبة ال عب الفلسةيني  غزة، 

 بوةلة الوطنية".تحرف ال
 

 على القرارات الوطنية"الشعبية": مخطئ من يظن أنه يستطيع أن يستمر بالتفرد والهيمنة  .9
يوم السبت،  عنوا " الم رتعات ، م:تمرا   بهة ال عبية لتحرير فلسةين:  ظمت الفتحي ةب اح -غزة

 التافوية لل ضية الفلسةينية" في مدينة غزة.
تب السياسي لو"ال عبية" مس:ت  فرعها في قةاع غزة جمي  مزار، رأى رييس الم:تمر، عضو المكت 

أ  "اناك م:امرة مكتملة ال وا ب ُتةبا أمريكيا  تةهيو يا " تهدف  لل "الني  من م رتعنا الوطني"، 
معتبرا  أ  "اي تاار" يتةلب " عادة بناء منظمة التحرير الفلسةينية علل أسس ديموقراطية  ما 

تراتي ية مواجهة تطنية، تتنفيس قرارات اإلجماع الوطني ال اةة  إ هاء اتفاقات يسااط في ةياغة  س
أتسلو، تسحب ايعتراف  ال يا  الاهيو ي، تتعزيز ةمود أالنا في ال دإ تمواجهة الم ةةات 
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الاهيو ية التي تستهدفها". كما حض علل "ايةةفاف م  ثوابت ال عب تح وق ، في م دمها حق 
مزار الرييس محمود عباإ من دت  أ  يسم ي ، بدعوت   لل "  هاء حا  اي  الب تا ت د  العودة".

علل ال رارات الوطنية، تمواجهة حا  التفرد تالهيمنة بهسن ال رارات، تك  سياسات المراتغة". تقا : 
"م ةئ من يظن أ   يستةي  ايستمرار طويال  في اسا النهج المدمر من دت  مساءلة أت محاسبة 

 تتطنية".شعبية 
 1/2018//28الحياة، لندن، 

 
 صياغة العالقات الداخلية بما يساعد في مواجهة التحديات الكبيرةالعالول يدعو إلى  .01

دعا  ايب رييس حركة فتم محمود العالو   لل  عادة "ةياغة العالقات الداخلية : فتحي ةب اح -غزة
جووو  شووووعبنا، فوووي ألوووو  ت الوووب األعووووداء  موووا يسووواعد فووووي مواجهوووة التحووووديات ال بيووورة التووووي تواجهنوووا تتوا

تالمتآمرين تتحالد قوى ال ر تالعدتا  المتمتلة في العدت المحت  تالوييات المتحدة، تتوآمراط ل وةب 
 ثوابتنا كال دإ تحق العودة تغيراا من التوابت الفلسةينية التابتة تالراس ة".

نوا " الم رتعات التافوية في ل اء  ظمت  "ال بهة ال عبية"، يوم السبت،  ع  جاءت تاريحات
 لل ضية الفلسةينية" في مدينة غزة.

 1/2018//28الحياة، لندن، 
 

 : القاهرة مستمرة في رعاية المصالحةأبو مرزوق  .00
أ د عضو المكتب السياسي لحركة حماإ موسل أبو مرزت  أ  مار أبلغت حركت  استمراراا في 

م يرا   لل أ   الت ل مس:تلين ماريين خال  رعاية اتفاقات الماالحة الفلسةينية م  حركة فتم، 
تقا  أبو مرزت ،    "الن اشات تركزت   ك  رييسي حو   زيارة لط ُيعلن عنها األسبوع الما ي.

خاللها است  اف ال ةوات الم بلة في ملد الماالحة الفلسةينية  ال ل  الفلسةيني الداخلي، تتط  
 ليلة الما ية، في محاتلة يستدراك مسار الماالحة التي شهدت تراجعا  كبيرا  خال  األسابي  ال

تأ اف أ  "ما أبلغنا    أ  مار مستمرة في رعاية ملد الماالحة  الفلسةينية تالسير قدما  بها".
الفلسةينية تتتا   سيراا أتي   لت ، تمن بين  ل  ترتيب ل اء ي م  بين تفد الحركة تالمس:تلين 

ايية بين الحركة تمارا  اإل افة  لل مست دات الماالحة، تسب  الماريين لمناق ة الملفات التن
 تسلي  الع بات التي تواجهها".

  28/1/2018الخليج، الشارقة، 
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 فتح تدعو إلى تصعيد االحتجاجات رفضا  للسياسات األمريكية واإلسرائيلية .01
للسياسات  دعت حركة فتم، أمس السبت،  لل تاعيد ايحت اجات الفلسةينية رفضا   رام هللا:

تأ دت الحركة في بيا  علل "رفضها  األمريكية تاإلسراييلية،  حسب ما أتردت تكالة األ باء األلما ية.
ألل مساإ  ح و  ال عب الفلسةيني المستندة  لل قرارات ال رعية الدتلية تال ا و  الدتلي، تفي 

ةينية المست لة كاملة السيادة م دمتها حق عودة الالج ين، تحق ت رير الماير، تإقامة الدتلة الفلس
تشددت الحركة علل "رفض الموقد األمريكي المعادل لح و  ال عب  تعاةمتها ال دإ ال ريف".

الفلسةيني، سواء فيما يتعلق  ال دإ العاةمة األبدية لدتلتنا الفلسةينية المست لة، أت محاتلة المساإ 
قة  أموا  المساعدات عن تكالة الغوث  حق العودة الم دإ، من خال  ما يتردد عن التوطين، ت 

تحتت الحركة بهسا الادد علل اعتبار "يوم التالثاء الم ب   تت غي  الالج ين الفلسةينيين األت رتا".
 يوما  للتضامن م  ال عب ت ام في  مسيرات في ك  البلدات تالمد  ت  ا  التماإ م  ايحتال ". 

 28/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 يطلقون النار تجاه دورية لالحتالل شمال الضفةمقاومون  .01
أطلق م اتمو  النار، مساء السبت، ت ان مركبة ل ي  ايحتال  قرب مدخ  بلدة جب  جنوب :  ابلس

مدينة جنين شما  الضفة الغربية في حين   رت قوات ايحتال  حواجزاا في محي  بلدة العرقة 
أطل وا النار من سيارة مسرعة ت ان البرج، دت   تقالت ماادر عبرية    مسلحين غربي المدينة.

 ابلس –فيما قالت ماادر محلية لمراسلنا    م اتمين ااجموا دترية علل شارع جنين   ةا ات.
 قرب مدخ  بلدة جب ، أع ب  ل  ا ت ار ل وات ايحتال  في المنة ة.

العرقة غرب مدينة جنين، من جهة أخرى أغل ت قوات ايحتال  تب ك  مفاجئ، الةر  الم:دية لبلدة 
 ت ابت حواجز، تشرعت بتفتي  المركبات. 

 27/1/2018، المركز الفلسطيني لععالم
 

 اليمين األمريكي واإلسرائيلي يسلكون طريقا  نهايتها عنيفة وكارثية :جالؤون  .04
حووسرت رييسوووة حووزب ميووورتس زاافوووا  :عبوودالرحيط حسوووين، عووالء الم وووهراتل  -ال وودإ المحتلوووة، رام هللا 

مون أ  "اليموين األمريكوي  ،عب واإالفلسوةيني محموود تفوي مكالموة ااتفيوة مو  الورييس ، خوال  ل:ت  جا
الووودتلتين اوووو الحووو  الوحيووود  تاإلسوووراييلي يسووول و  طري وووا   هايتهوووا عنيفوووة تكارثيوووة تمووو   لووو  فوووإ  حووو   

 الممكن، تل ن ين انا قيادة  سراييلية ش اعة لتوةلنا  لل اسا الح ".
 28/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي
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 الخارجية اإلسرائيلية تستدعي نائب السفير البولندي ونتنياهو يطلب تعديل القانون  .05

،  ايووب السووفير البولنوودل فووي 27/1/2018 اسووتدعت ال ارجيووة اإلسووراييلية، السووبت: تحريوور رامووي حيوودر
دن في بولندا ت  أبيب للتوبيا، في حين طلب رييس الحكومة اإلسراييلية بنيامين  تنيااو من سفيرة بال

ال معووووة   ووو  رسووووالة لووورييس الوووووزراء البولنووودل  ضوووورترة تغييووور ال ووووا و  الوووسل ةوووواد  البرلموووا  عليوووو  
اإل سوووا ية ارت بهووووا  ، تالوووسل ي ضووووي  سووو ن كوووو  مووون يحموووو  بولنووودا مسوووو:تلية جووورايط  وووود  26/1/2018

 النازيو  علل أر ها، تمن  منها المحرقة.
بيا علووول خلفيوووة الماوووادقة علووول ال وووا و  فوووي البرلموووا  تجووواء اسوووتدعاء  ايوووب السوووفير البولنووودل للتوووو 

 في الفترة الحالية.  " سرايي "البولندل،  سبب عدم تجود السفير في 
تكتووب  تنيووااو علوول حسووا   فووي تووويتر    "ال ووا و  ي أسوواإ لوو  موون الاووحة تأ ووا أعار وو    وودة، ي 

  فووي بولنوودا بل وواء ريوويس حكومووة يمكوون تغييوور التوواريا تي يمكوون    ووار المحرقووة، أموورت سووفيرة  سوورايي
 بولندا مساء اليوم، تالتعبير عن موقفي المعارض   دة لل ا و .

تقالوت تزارة ال ارجيوة اإلسووراييلية   و  "ي يسووتةي  أل قوا و  تغييوور الح ي وة التاري يووة تي يمكون توعيووة 
 ها".عايالت من   وا من المحرقة السل يعي و  ك  يوم  كرى أعزايهط السل قتلوا حين

رؤتفين ريفلين التسكير بتاريحات رييس بولنودا السوابق، أليكسوا در  يسراييلاإلييس ر من جا ب ، أعاد 
 وف ينفسكي، التي أل ااا في ال نيست، تقا  فيها     "ي يمكن تزتير التواريا تي يمكون  عوادة كتابتو  

ين "علينوا التل يود علول رتايوة تتوا   ريفلو تي يمكن  خفاء الح ي وة، ي وب اسوتن ار كو  جريموة تك وفها".
المحرقووة كمووا حوودثت، تعلوول ال ووعب اليهووودل تدتلووة  سوورايي  تكوو  العووالط التل وود موون التووسكير  وولاوا  

 المحرقة، كسل  في أتسا  البولنديين السين قدموا المساعدة للنازيين".
ال ا و  السل تقا  زعيط المعار ة ت"المعسكر الاهيو ي"، يتسحاك ارتسوغ،     " عد اطالعي علل 

ةووواد  عليووو  البرلموووا  البولنووودل، أطلوووب، كوووزعيط للمعار وووة، مووون ريووويس الحكوموووة تتزيووور ال ارجيوووة، 
اسووتدعاء سووفيرتنا فووي تارسووو للت وواتر حووو  ال ووا و ، علينووا  يضوواح خةووورة ال ووا و  للحكومووة البولنديووة 

 تالبرلما  البولندل".
ة،  ضومنها اليهوود تالغ ور تشوعوب عديودة فوي ترغط أ     ار المحرقة تجرايط النازية  ود ف وات عديود

أترتبا خاوةا، اي مسللة غير أخالقية تتحتاج  لل معرفة بتاريا فترة الحورب العالميوة التا يوة،  ي 
أ  رييس ال ايمة الم تركة، أيمن عودة، ع وب علول ال وا و  البولنودل علول الةري وة اإلسوراييلية، تمون 

 دت   ةدار تع يب  اللغة العربية.
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حتفل اإلعالم اإلسراييلي  ما   رن عودة علل حسا   في تويتر،    كتب أ  "قرار الحكومة البولندية تا
م  وو  تخةيوور،    ووار المحرقووة اووي تبيوويض اللحظووات ال اتمووة فووي التوواريا، ف وو  ايعتووراف  لخةوواء 

 الما ي اي  ما  لت ديس الحياة في المست ب ". 
 27/1/2018 ،48عرب 

 
 كة بالمحرقة" والسفارة ترد "بال خجل"البيد: "بولندا شري .06

تزعووويط حوووزب يوووي  عتيووود، يوووايير يبيووود ال وووا و   ،اسوووتن ر تزيووور الماليوووة السوووابق: تحريووور راموووي حيووودر
البولنوودل ال ديوود الووسل ي ضووي  سوو ن كوو  موون يحموو  بولنوودا مسوو:تلية المحرقووة، فووي حووين ردت السووفارة 

 ." سرايي "للتت يد حو  المحرقة في  البولندية  ال و      يبيد بال خ  ، تأ  اناك  رترة
تكتووب يبيوود علوول حسووا   ال  اووي فووي تووويتر "أسووتن ر   وودة ال ووا و  ال ديوود فووي بولنووا تالووسل يحووو  
   ار عالقة كتير من المواطنين البولنديين  المحرقة، لن يغير أل قا و  بولندل التاريا، بولندا كا ت 

 لل أر ها دت  م ابلة أل  ا   ألما ي".شريكة في المحرقة، قت  م ات آيف اليهود ع
تفوي التغريودة التوي كتبهوا  اللغوة اإل  ليزيوة، كتوب جملوة لوط يكتبهوا فوي التغريودة  اللغوة العبريوة، مفاداوا 

 أ   " ا ت اناك م يمات   ادة بولندية، تلن يغير  ل  أل قا و ".
ل حسوووابها فوووي توووويتر، أ  تردت السوووفارة البولنديوووة فوووي تووو  أبيوووب علووول تاوووريحات يبيووود، مغوووردة علووو

"ادعاءات  غير الح ي ية تتبت مدى سوء التوعية حوو  المحرقوة فوي  سورايي  أيضوا "، تجواء فوي تغريودة 
السفارة أ  الماةلم "م يمات اإل ادة في بولندا" او ماةلم خاطئ  حسب "المهمة العالمية لت ليد 

 دتلة. 27ضط  كرى المحرقة"، تاي منظمة تعم  علل ت ليد  كرى المحرقة تي
تكتبت السفارة في تغريدة أخرى أ  "ادف ال ا و  ال ديد ليس    ار الما ي،  ي الدفاع عن الح ي ة 

ترد يبيد علل تغريدة السفارة بتغريدة جديدة كتب فيها "أ ا ابن  واجين مون  أمام مت  اسن ايدعاءات".
 حاجوة لتوعيوة حوو  المحرقوة مون ط، المحرقة، جدتي قتلوت فوي بولنودا علول يود بولنوديين تألموا ، لسوت 

  حن  عي  م  النتايج ك  يوم في  ا رتنا ال ماعية، علل سفارتهط ايعتسار علل الفور".
تفوي رداوا علول اووسن التغريودة، تةوفت السووفارة يبيود  ل و  بوال خ وو  تكتبوت "موا العالقووة بوين موا ت ووو  

 يووة كا ووت تا عووة أللما يووة النازيووة ل نهووا تبووين الح ي ووة أ  م يمووات اإل ووادة خووال  ال وورب العالميووة التا
 موجودة علل األرض البولندية؟ بال خ  ".

النووواطق بلسوووا  تزارة ال ارجيوووة عمر اييووو   ح وووو  علووول حسوووا   فوووي توووويتر ردا  علووول تغريووودات كتوووب ت 
 السفارة أ   "أمر مفاجئ تمحز  أ  تنظر السفارة البولندية علينا  األخال  ت كرى المحرقة". 

 27/1/2018 ،48عرب 
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 نتنياهو سيخضع للتحقيق في قضية الغواصات األلمانية .07

رام هللا: قالوت ت وارير  سوراييلية   و  مون المنتظور أ  ي ضو  ريويس الووزراء اإلسوراييلي بنيوامين  تنيووااو 
"، تاووووي قضووووية شووووراء 3000للتح يووووق تحووووت "طايلووووة التحووووسير" فووووي ال ضووووية المعرتفووووة  ال ضووووية رقووووط "

ماوووادر  سوووراييلية أ ووو  سووويتط اسوووتدعاء  تنيوووااو لووو ديء  إفادتووو  فوووي اوووسن  تأ ووودت غواةوووات ألما يوووة.
 سيتط التح يق مع . ال ضية، ثط  

تجوواء اووسا التةووور  عوود ترتد اسووط  تنيووااو فووي شووهادات جديوودة قوودمها م ووتب  بهووط فووي الفسوواد فووي اووسا 
 م  م ربين من . الملد ال بير. تكا   تنيااو  عيدا  عن ايتهام في اسا الملد تتركز التح يق في 

ت فل  تنيااو أل م الفة في الاف ة، قايال     "تعزيز احتياجات  سرايي  األمنية طويلوة المودى كا وت 
ايعتبووار الوحيوود فيهووا". ل وون تزيوور دفاعوو  السووابق موشووي  يعووالو  أثووار كتيوورا  موون ال ووكوك حووو  أقوووا  

ألهووور البعيووور مووو   تنيوووااو".   تنيوووااو، عنووودما قوووا  عووون ةوووف ة الغواةوووات: "اوووسن ال  وووة التوووي كسووورت
تأ اف: "أعرف عن رؤساء حكومة سا  ين كا وا فاسدين من أجو  ماولحتهط ال اةوة، تل ون األمور 

 ي تلد تماما  عندما ي اطر رييس تزراء  ماالم الدتلة من أج  مكاسب ".
م تع بت ماادر م ربة من  تنيااو  وال و ، أموس،   و  مون حوين آخور ت ورل محواتيت مفتعلوة إلقحوا

ريووويس الووووزراء فوووي اوووسن ال ضوووية فوووي الوقوووت الوووسل أت وووحت فيووو  تزارة العووود  أ ووو  لووويس م وووتبها   ووو . 
تأ وافت الماوادر أ وو  "توط  طووال  كتيور موون التنبو:ات تالت مينووات عموا سيحاوو  بهوسا ال وول ،  ي أ  

 شي ا  تاحدا  تا حا  تاو أ   لن يكو  اناك أل شيء أل   ي يوجد شيء".
 28/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 منظومة إسرائيلّية لمالحقة نشطاء شبكات الّتواصل االجتماعي .08

ي" اإلخبوووارل العبووورل،    السووولةات اإلسوووراييلية أعووودت منظوموووة ت نيوووة اقوووا  موقووو  ت" :ال ووودإ المحتلوووة
متةورة تهدف  لل ت  يص المظاار "المعادية للسوامية" علول ال وبكة العن بوتيوة. تأت وم الموقو  أ  

الت نيوووة أعووودتها تزارتوووا شووو:ت  ال وووتات تالووودفاع، تأ  اوووسن المنظوموووة مت ااوووة فوووي رةووود المنظوموووة 
تمراقبة شبكات التواة  ايجتماعي، يةلق عليها "النظام السايبرا ي لمراقبة الالسامية"،  التعات  بين 

ى اوسن  دارة األ حاث تتةوير الوسواي  ال تاليوة  ات البعود الت نولووجي، فوي تزارة جوي  ايحوتال . تلود
، تفي أل تقوت توط   ورن، تعودد المن وورات " سرايي و"المنظومة ال درة علل ت  يص أل من ور معاد ل

الموجوووودة بهوووسن اللحظوووات فوووي العوووالط ايفترا وووي، تمووون ي ووود خلفهوووا، تأيووون تتركوووز فوووي أل دت  حوووو  
 وول هط تزيوور ال ووتات،    المنظومووة ت اطووب  اشووةي شووبكات التواةوو   ،تقالووت  فتووالي بينيووت العووالط.
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، تسيتط مالح ة أل كتا ة أت من ور يدعو لل رااية، تسيتحم  ةاحب  " سرايي و"اليوم  اتوا مك وفين ل
عبوووور اووووسا العووووالط  " سرايي و"أ وووو  آ  األتا  ل  وووود كوووو  موووون يسوووويء لوووو ا   اموووو  المسوووو:تلية عنوووو ، زاعموووو

 ايفترا ي، تمعال ت  من قب  ال هات المكلفة بتةبيق ال ا و .
تلول سويتط رةود شوبكتي التواةو  فيسوبوك تتوويتر  ولرب  لغوات: اإل  ليزيوة، تالعربيوة، تفي المرحلة األ

 تالفر سية، تاأللما ية، ثط سيتط توسي  رقعة العم ، أف يا ترأسيا  حو  العالط. 
 28/1/2018 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 لجيش اإلسرائيليلالجديدة  االستراتيجيةمحاور على التعّرف  :موقع "واال" العبري  .09

" يرا  تالفلسةينيو ، السايبر، تال بهة الداخلية، الحرب متعددة ال بهات، اسن اي المحواتر  :الناةرة
األساسوووية التوووي تناتلتهوووا اإلسوووتراتي ية ال ديووودة ل وووي  ايحوووتال  اإلسوووراييلي تفوووق تثي وووة ريووويس اي وووة 

 ة.األركا  غادل آيز  وت، التي   راا في المراح  األخيرة من فترة خدمت  العسكري
تتفووووق موقوووو  "تاي" العبووووورلا فووووإ  الاووووويغة ال ديوووودة إلسوووووتراتي ية ال ووووي  اإلسوووووراييلي التووووي ةووووواغها 
آيز  وت، ي تتعلق   بهة تاحدة ف   أت  عالقات ال ي  م  الحكومة،   ما تعليموات تا وحة للدرجوة 

 العليا من الضبا  ل نوداط،  التركيز علل العم  تال  اعة.
، لووط ت وون تحتووول 2015ر النسوو ة األتليووة موون تثي ووة آيز  وووت فووي العووام عنوود   وو: التعــديالت الجديــدة

علل تجود ترامب تسياسات ، تالعالقات ال ديدة م   يرا ، تلوط ترفو   سوبة ايسوتعداد للعمو  العسوكرل 
فووي سوووريا، تقوود أراد أ  يفسوور أ  لل ووي  قاعوودة مفوواايط عامووة لل ةووة السوونوية "جوودعو " ت لوو   عوود 

 راا م  ايستمرار  العم  علل تةوير ال ي .عامين ت اد من  ةدا
تثي ة آيز  وت المعدلوة  الاوياغة ال ديودة، عر وت علول تزراء "ال ابينوت" تأعضواء : غادي إيزنكوت

تزارة الودفاع األمريكيوة  اسوتراتي يةل نة ال ارجية تاألمن  ال نيست، تاحتوت علل  عض تفاةي  من 
 البنتاغو .

 التنسيق تالتعات  م  ال ي  األمريكي خاوةا  د  يرا . تيركز آيز  وت في تثي ت  علل
تت ووو   الوثي وووة العمووو  ايقتحوووامي ل بووار  وووبا  ال وووي  علووول غووورار عمليوووة : التركيـــز علـــى الدمويـــة

 المةار األتغنودل عنتيبوي، حيوث أرسولت  1976يوليو/تموز  4عنتيبي   يادة ايهود  اراك )تقعت يوم 
ار لتحريوور راوواين طووايرة اختةفهووا فلسووةينيو  ترف وواء لهووط كا ووت " سوورايي " قوووات كوما وودتز  لوول المةوو

 مت هة من ت  أبيب  لل  اريس( تعلل غرار عمليات كتيبة المظليين   يادة أريي  شارت .
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تأشار الموق  العبرل  لل أ  فترة آيز  وت لط ت ن دموية متو  اوسن الفتورات تشوهدت اسوت رارا  وال ة  
ن  تحوي  تثي ة  ستراتي ية ال ي  اإلسراييلي  لل تثي وة تاودر لمورة تالميزا يات، حتل أ     م في م

 تاحدة، تفتم الم ا  للتعدي  الدترل عليها تفق المست دات الحاةلة.
ــة تتووساب الوثي ووة  لوول أ  الحوورب ال ادمووة  وود حموواإ أت حووزب هللا ي ووب أ  ت ووو  : الحــرب الخاطف

 قايرة، تفترتها الزمنية أق  من فترة أل حرب سا  ة.
آيز  وت ي يف ر  العم  مت  "موشي  ديا " في حرب سيناء، تي يريد العم  متو  "شوارت " فوي حورب 
لبنووا  األتلوول تاختيووار ايجتيوواح البوورل، أل وو  يبحووث عوون حوورب سووريعة تخاطفووة موو  ا تاووار سوواحق 
 تتا ووم علوول "العوودت"، موو  التركيووز علوول الضووربة المكتفووة ل واعوود "العوودت"، موون انووا يتضووم أ  الحوورب

 ال ادمة ست و  قايرة تخاطفة،  حسب الوثي ة.
تتركز الوثي ة علل ال وة تالضرب  العمق، من خال  ايعتماد علل المعلومات ايست باراتية الدقي وة، 
تايعتماد علل ال و تالبحر م  التركيز علل تلمين الدعط اللوجستي لل وات، تتلمين ال بهة الداخلية، 

، تالوسل أجورى عودة تودريبات خوارج الوبالد 89لواء ال ومندت اللوواء رقوط  تل د عم  آيز  وت علل    اء
تالتودرب كوسل   -مت  اليو وا  تقبور -)فلسةين المحتلة(، ليحا ي ألرتف مناخية م ا   لبالد العدت

 علل  مداد ال وات  الدعط اللوجستي الضرترل في المناطق الغريبة تالبعيدة.
اا آيز  ووت  ورترية جودا، تمهموة مت  اسن التعديالت أجريت في أقسام ا لتنات تالسايبر، تالتي عد 

متلها متو  ال ووات البريوة، ت لو  أل  " سورايي " معر وة لله موات بهوسا الم وا ، تال وعار الوحيود الوسل 
يركووز عليوو  آيز  وووت فووي تثي تووو  المعدلووة، اووو شووعار اي تاووار السووواحق تالسووري  فووي حوورب خاطفوووة 

 تمكتفة.
تألجو   بوراز تفوو  ال وي  اإلسوراييلي علول أعدايو  أعود آيز  ووت  موو ج : ار"نمـوج  "الـدفاع واالنتصـ

"الدفاع تاي تاوار" الوسل يركوز علول التووفير  عودد اإلةوا ات تال تلول فوي أل معركوة، تعودم اي ت وار 
البوووورل اله ووووومي موووو  التركيووووز علوووول اي تاووووار، تإعةوووواء تعليمووووات تا ووووحة لل وووووات  ضوووورترة تح يووووق 

ة، م  عدم التركيز علول مفهووم حسوط المعركوة   ودر التركيوز علول اي تاوار فوي اي تاار في المعرك
 المعركة.

تلط يت اا  آيز  وت بوثي ت  ال ديدة األاداف السياسة لحكومة  تنيااو، تعدم رغبت   التوة  يتفا  
سياسوووي ي ضوووي  اي سوووحاب مووون المنووواطق تالمسوووتوطنات، لوووسل  ت ووو  خةوووة دفاعيوووة ألجووو  حمايوووة 

 ت  الضفة.المستوطنا
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تبحسب تثي ة آيز  وت فوإ  األاوداف ال وميوة لوو" سرايي "، تالتوي علول ال وي  اإلسوراييلي العمو  علول 
تح ي هوووا عسوووكريا، اوووي "الووودفاع عووون أمووون الدتلوووة تحمايوووة تجوداوووا، تحمايوووة سووويادتها تمناط هوووا تأمووون 

 سكا ها"، علل حد زعم .
 ، فتتركووز  حسووب تثي ووة آيز  وووت فووي الحفووا  العسووكرية لل ووي لالسووتراتي يةأمووا  النسووبة : قــوة الــردع

علوول قوووة الووردع، تت لوويص التهديوودات المنعكسووة علوول "الدتلووة"، تالحفووا  علوول التفووو  العسووكرل الووسل 
 يمكن " سرايي " من فرض رغباتها علل أعدايها.

  حسب تثي ة آيز  وت ال ديدةا علل ال ي  اإلسراييلي أ  يح ق األاداف التي يضعها لو  "المسوتوى 
السياسوووي"، تيكوووو  قوووادرا علووول حسوووط المعركوووة مووو  "العووودت"  ووولل ل ووواء معووو ، تالةري وووة المةلوبوووة اوووي 
ايسوووتمرار فوووي   ووو  ال توووا  مووون جبهوووة  لووول أخووورى  عموووق "العووودت"، علووول أربعوووة أ عووواد بووورا تبحووورا تجووووا 

 تسايبر، تفق تل  الرؤية.
  ووازات ملموسووة علووول أرض الت ووديرات ت ووير أ  لحموواإ أت لحووزب هللا سووت و  فوووي الحوورب ال ادمووة  

الميوووودا  أت بووووداي  أخوووورى متوووو : "احووووتال " )تحريوووور( مسووووتوطنات، أت مواقوووو  عسووووكرية تبسوووورعة، ل وووون 
آيز  وووت يوووزعط أ  األمووور لوويس خةيووورا تيهووودإ ال ميوو ، تي وووو    ووو  ي ووب عووودم المبالغوووة، فاإل  وووازات 

 العسكرية ت اإ بنهاية المعركة  عد أ  يةرد جي  الغزاة، تفق ادعاي .
يستعد ال ي  اإلسراييلي لعدة سيناريواات أامها: تقد التنسيق األمنوي : ناريوهات ومبادئ قتاليةسي

مووو  السووولةة، أت م ووواركة  عوووض عناةووور األجهوووزة األمنيوووة فوووي الاوووراع المسووولم  ووود " سووورايي ، "يوووتط 
هموا تعريف الضفة تغزة  النسبة لل ي  كيوا ين منفوردين، متحواربين تمتاوارعين ف ريوا تسياسويا، تل ن

 تواجها  " سرايي " للمةالبة  ح و  قومية.
أما  النسبة للمبادإ ال تالية لل وي  اإلسوراييلي، فيركوز آيز  ووت فوي تثي تو  علول مبودأ "تح يوق الهودف 
المةلوب من المعركة"، تمبدأ "التركيز علل ال ووة العسوكرية" تمبودأ "السوعي لتح يوق اي تاوار، تأخيورا 

عووووات  تالتنسوووويق ايسووووت باراتي تالعسووووكرل، بووووين ال ي ووووين اإلسووووراييلي تركووووز الوثي ووووة علوووول  وووورترة الت
 تاألمريكي حو  ك  ما يحدث في المنة ة.

تكسل  التعات  بين ال ي  تالحكومة اإلسراييلية، تتجود قنوات   اش تحووار دايموة بوين قيوادة ال وي  
الم هود األمنوووي تتزراء الحكوموووة، تتحديووود األاوووداف الم وووتركة تموووا اوووو مةلووووب مووون ال وووي  فعلووو   ووو

 تالعسكرل.
 27/1/2018 ،المركز الفلسطيني لععالم
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 48 فلسطينييلضربة قاصمة  "أوسلوو"التحديات  من رغمبالعد أنفسنا لألقصى نُ  :الخطيبكمال  .11
رغط سلسلة اي تها ات التي تمارسها سلةات ايحتال  اإلسراييلي  حق : ر ا ال رافي - غزة، الناةرة

، فإ  المس د األقال   ي بوةلتهط، تاو ما ي:كدن  ايب 1948سةين المحتلة سنة الفلسةينيين في فل
  ال ةيب في حوار م  اتق رييس الحركة اإلسالمية في الداخ  المحت ، ال يا كما  ال ةيب.

ةحيفة "فلسةين": "منس اليوم األت  السل أدركنا في  عظط ال ةر المحد   المس د األقال ف ا ت 
شد الرحا  تمااطب العلط تغيراا مستمرة رغط التضييق تالمن  أحيا ا، ترغط حظر م اري  الربا  ت 

تيو م أ   ( اناك حراك شعبي عفول".2015الحركة اإلسالمية )  رار من سلةات ايحتال  في 
ايحتال  سعل  لل ت تيت الفلسةينيين في الداخ ، " من سلسلة من  جراءات التهويد لالرض 

، م:كدا أ  قضية األرض كا ت دايما مح  استهداف من قب  السياسات تال رارات تالهوية الفلسةينية"
 .1948تاإلجراءات ايحتاللية عبر ايستيالء علل أرا ي ال رى تالمد  الفلسةينية المدمرة سنة 

، ي و  ال ةيب: "ما حا  في أتسلو كا  يمت   ربة 1993تب ل  اتفا  أتسلو الموق  سنة 
 داخ ، عندما تط الحديث عن الفلسةينيين في غزة تالضفة تاستتناء أرا ي الوقاةمة لفلسةينيي ال

تيضيد: "لط يعتبر ا أحد )في  شارة للسلةة( أ نا جزء من ال عب الفلسةيني، كما أ   ".48
) سرايي ( كا ت حرياة علل فالنا عن شعبنا تعدم اعتبار ا جزءا من المفات ات، ل ن ما زاد 

السلةة محمود عباإ عن حق العودة عندما قا  يوما: أ ا من ةفد تلن  الةين بلة تناز  رييس
 تيتا  : " ل   )عباإ( يدعو الالج ين قايال: تنازلوا عن حق العودة". أعود  لل ةفد".

 27/1/2018فلسطين أون الين، 
 

 الخط األهم في الدفاع عن القدس 48 حنا عيسى: فلسطينيو .10
ال    48عد رييس الهي ة اإلسالمية المسيحية د. د. حنا عيسل فلسةينيي الو: ادى الدلو -غزة

تقا  عيسل لو"فلسةين": "في أل  عدم قدرة أا  الضفة الغربية  األاط في الدفاع عن ال دإ المحتلة.
تقةاع غزة علل الوةو   لل ال دإ  سبب  جراءات ايحتال   عز  المدينة  ال دار العنارلا 

 دتر ا اامًّا في  ارة ال دإ تالدفاع عن األقال". 48ينيي ُيفرض علل فلسة
تبين أ هط يتادرت  ال   األاط في الدفاع عن ال دإ، تيت لل دتراط في  ل  قا و يًّا  فض  ال وى 
الوطنية تاإلسالمية، فهط يتعاملو  علل أ  ال دإ عاةمة لدتلة فلسةين، م  أ هط يعي و  تحت 

 ال دإ كموقد ال عب الفلسةيني في م تلد أما ن تجودن.حكط ايحتال ، فموقفهط  حو 
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ت كر عيسل أ  تجود  واب فلسةينيين في "ال نيست" اإلسراييلي يتيم لهط الفرةة في الدفاع قا و يًّا 
عن ال دإ،    يرفضو  ال رارات تال وا ين جملة تتفايال  تياوتو   داا، فضال  عن أ  ال يا  

 ن  سياسة الفا  العنارل )األ ارتهايد(.العبرل يتعام  م  الفلسةينيي
 27/1/2018فلسطين أون الين، 

 
 عطا هللا حنا: باقون في القدس مهما تآمر عليها البعض .11

قا  المةرا  عةا هللا حنا رييس أساقفة سبسةية للرتم األرثو كس:    ال دإ ستب ل مدينة السالم 
إل سا . تأ د "أ  ال دإ مدينة مستهدفة في تمدينة المحبة تاألخوة تالتالقي بين اإل سا  تأخي  ا

تاري ها تتراثها تاويتها تم دساتها تأتقافها، تيراد اقتالعها من ال سد الفلسةيني تل ن ك  اسن 
الم:امرات تالم ةةات التي تستهدف مدينتنا ستبوء  الف   أل  ال دإ ليست ح ارة ةماء تليست 

فحسب ب  اي أيضا اإل سا  السل ينا   من أج  األما ن الم دسة التاري ية التي  فت ر بها 
 حريت  تاستعادة ح وق  تتح يق أمنيات  تتةلعات  الوطنية".

تأ اف أ  ال رار األمريكي األخير المتعلق  ال دإ ت اا    ك  كلي شعبنا الفلسةيني في اسن 
تو  تلن  ت لل المدينة، تكل نا لسنا موجودين في حين أ نا في ال دإ  اقو  تبها متمسكو  تمت ب

عن مدينتنا الم دسة مهما تآمر عليها البعض تخة  يقتالعها من ال سد الفلسةيني تطمس 
 معالمها تت وي  مالمحها تتهمي  الحضور الفلسةيني األةي  فيها.

 28/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 وزيارة بنس تزيد معدل النشاط االستيطاني ...ألف مستوطن بالضفة 435تقرير:  .11
أفاد المكتب الوطني للدفاع عن األرض تم اتمة ايستيةا   ل  دراسة  سراييلية : دإ، رام هللاال 

 حاايية أألهرت زيادة عدد المستوطنين المتواجدين في الضفة الغربية المحتلة  استتناء ال دإ، 
ن مليو  مستوط 435بنحو  اد مليو . تأت م أ  عدد المستوطنين بداية العام الحالي تة   لل 

، تاو ما يعني  موا  %3.4مستوطنة، في حين ا  فض معد  النمو السكا ي  لل  150موزعين علل 
ألد مستوطن سنويا . كما أ د المكتب في ت ريرن ايستيةا ي األسبوعي أمس، أ  زيارة  15بواق  

، م يرا   ايب الرييس األميركي ماي  بنس  لل  سرايي  م:خرا ، أعةت دفعة جديدة للن ا  ايستيةا ي
 لل أ    م رد مغادرة بنس  لل تاشنةن، أتةل المست ار ال ضايي لحكومة ايحتال  أفيحال 

 مندلبليت،   رعنة الب:رة ايستيةا ية حافات جلعاد غرب  ابلس،  لل مستوطنة معترف بها.
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تفي  طار سياسة التةهير العرقي الاامت التي تمارسها حكومة ايحتال  في مناطق األغوار 
لفلسةينية، حولت جرافات جي  ايحتال ، خربة كرزلية في األغوار الوسةل،  لل أثر  عد أ  ا

مسحت من علل تج  األرض ما تب ل من من آت بدايية الان  تخيام، في ا وم يعتبر العاشر من 
ة  وع  لتحي  ك  شيء في اسن ال ربة المن وبة  لل أ وام من الركام، تأغل ت الةريق الوحيدة الم:دي
  ليها  السواتر الترابية تال ناد ، في محاتلة لمن  تةو  أل مساعدات   سا ية للعايالت المن وبة.

 28/1/2018االتحاد، أبو ظبي، 
 

 وفاة طفلين في غزة جراء انقطاع الكهرباء .14
عادت أزمة ال هرباء في قةاع غزة لتةفو علل السةم من جديد،  عدما تسبب ا  ةاعها في  غزة:

آخرين،  عد أسبوعين من تحسن طفيد طرأ عليها م  عودة ال ةو   5تإةا ة  تفاة طفلين
اإلسراييلية كافة للعم ، ع ب قرار السلةة الفلسةينية  عادة كمية ال هرباء التي كا  قد تط ت لياها 

تأعلنت ماادر طبية رسمية في  في قرارات تافها حركة حماإ بو"الع وبات"  د سكا  ال ةاع.
أشهر(،  ثر حريق شب في منز  عايلتها التي كا ت  5لةفلة الر يعة جما ة دغم  )غزة عن تفاة ا

ساعة متواةلة  24ت ع  ال موع إل اءة منزلها المعتط، في أل  ا  ةاع التيار ال هربايي أل تر من 
 سبب األزمة ال ديدة التي ألهرت خال  األيام األربعة الما ية جراء المن فض ال ول السل يضرب 

، تالسل تسبب في قة  خةو  كهرباء  سراييلية تمارية. تتب   ل  اإلعال  عن تفاة المنة ة
 عاما (  تي ة البرد ال ديد، تعدم توافر تساي  كهرباء ت ي  شدة البرتدة. 13الةف  سراج اللوح )

 28/1/2018، لندن، الشرق األوسط
 

 جنيناالحتالل ينفذ حملة اقتحامات واسعة في  .15
، حمالت داط تتفتي  تاسعة في مدينة جنين السبت ف ست قوات ايحتال ، : متا –ال دإ المحتلة 

شما  الضفة الغربية المحتلة. ت كرت ماادر فلسةينية، أ  قوات كبيرة من جي  ايحتال  اقتحمت 
مدينة جنين من جمي  ال هات، تداامت العديد من المناز  تفت تها ت  لت  سكا ها في أل  أجواء 

تفي محافظة جنين أيضا  اقتحمت قوة من جي  ايحتال  ف ر السبت  لمةر الغزير.البرد ال ارإ تا
بلدة اليامو  ت ف ست عمليات داط تتفتي  تركزت في حارة الفريحات تالحي ال رقي من البلدة. كما 
 ف ست قوات ايحتال  عمليات داط تتفتي  لعدد من مناز  المواطنين الفلسةينيين في منة ة جب  

  لي  تفي م يط العرتب جنوب الضفة.جوار  ال
 28/1/2018البيان، دبي، 
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 "ناقل البحرين"ستتكبدها الخزينة إلنجاز مليون دوالر  131األردن: مليار و .16
ك د عضو ل نة الميان في م لس النواب النايب موسل انة  ا    : محمد محيسن -السبي  

من م رتع  اق   األتللو وع المرحلة  ادد ع د ل اء م  رييس الوزراء اا ي المل ي، لمناق ة م
 273) حو مليار ت مليو  دينار 900 لل البحرين المزم  البدء بتنفيسن العام الحالي  كلفة تا  

 .مليو  دتير(
تاسته ن انة  في تاريحات لو"السبي " ما تحدث    تزير الميان حازم الناةر عن امكا ية تنفيس 

 مليو   800 مليو  دينار، تتحمي  خزينة الدتلة منها 900بلغ المرحلة ايتلل من قناة البحرين  م
علل شك  قرتض، تليس عن طريق المساعدات، كما اعلن في  مليو  دتير( 131) حو مليار ت

 تقت سابق، م:كدا ا  اسن ال لد ي تنس ط م  ما يعا ي  الو   ايقتاادل الاعب في البلد.
مليو  دينار م دمة من  100ت تار ف   علل مبلغ  تقا : فوج نا ا  المساعدات لهسا الم رتع

الوييات المتحدة ايمريكية. تا د انة : أ نا في ايساإ  رفض اقامة اسا الم رتع من الناحية 
السياسية  تي ة ارتبا  اقامت   ال يا  الاهيو ي، تل ننا  ستةي  مناق ت  فنيا،    ت ير ايرقام التي 

 لس الل ال تير من عالمات ايستفهام سواء كا ت فنية ات مالية؟عر ها تزير الميان امام الم 
 27/1/2018السبيل، عمان، 

 
 في كل المجاالت أوغلو: مستمرون في دعم وتأييد القضية الفلسطينية .17

أ د تزير ال ارجية التركي مولود جاتي  أتغلو، موقد بالدن الداعط لل ضية : تكايت –أ  رة 
د الدبلوماسي فحسب،   ما في ك  الم ايت ايقتاادية تايجتماعية الفلسةينية، ليس علل الاعي

ا برلما يا من حركة "فتم" يزتر تركيا حاليا  م ر  تالت افية. تقا  أتغلو خال  ل اي ، يوم السبت، تفد 
الوزارة في العاةمة أ  رة: "العم  متواة  لنارة ال دإ تمسا دة ال عب الفلسةيني تقضيت  

ال كر تالت دير لرييس ل نة الاداقة التركية الفلسةينية حسن تورا ، السل كا  ل   العادلة"، م دما
 الدتر ال بير في تح يق اسن الزيارة ردا علل زيارة تفد ل نة الاداقة للم لس الت ريعي.

من جا ب آخر، أ د أتغلو،  رترة التماس  الفلسةيني تالوحدة، األمر السل يدف   ات ان تعات  
بين البلدين التركي تالفلسةيني، كما طالب بت اا  التهديدات األميركية   ة   تثيق جدا ما

المساعدات الم دمة لوكالة الغوث الدتلية، تتعد  استمرار الدعط التركي للفلسةينيين من خال  تكالة 
 التنسيق تالتعات  الدتلية التركية.
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تت ديرن لل مهورية التركية رياسة من جهت ، أعرب رييس الوفد الفلسةيني محمد اللحام، عن شكرن 
تحكومة تشعبا علل دعمهط لفلسةين، األمر السل تمت  في المواقد التركية الم رفة التي ات ساا 

 الرييس التركي أردتغا  لاالم ال ضية الفلسةينية تلنارة ال دإ.
 27/1/2018، المركز الفلسطيني لععالم

 
 ألف دوالر من الكويت 900ونروا تتلقى األ  .18

سل مت ال ويت، عبر تفداا الدايط  األمط المتحدة في  يويورك، تكالة غوث : تكايت - ل ويتا
ألد دتير،  من مساامتها الداعمة للمنظمة  900تت غي  الالج ين الفلسةينيين "أت رتا" مبلغ 

 ويتية، تقالت تكالة األ باء ال الدتلية دعما أل  ةتها تخدماتها التي ت دمها لالج ين الفلسةينيين.
السبت،    الوفد ال ويتي، سل ط مساامت  لمكتب الو "أت رتا" في  يويورك، ت ل  "ا ةالقا من  أمس

حر  دتلة ال ويت علل  ما  است رار الو   المالي للوكالة لتتمكن من مواةلة أ  ةتها تتوفير 
 سب  العي  األساسية تالرعاية تالتعليط تالحماية لالج ين الفلسةينيين".

المفوض العام لو "األت رتا" بيير كرينبو  أطلق ايثنين الما ي حملة التبرعات لاالم المنظمة  تكا 
األممية، تحت عنوا  "ال رامة ي ُت در بتمن"، ت ل  لسد الع ز في ميزا يتها  عد ت ليص الوييات 

 مليو  دتير. 65المتحدة األمريكية المساامة فيها  مبلغ 
 28/1/2018السبيل، عمان، 

 
 بشأن القدس دوليا   إسطنبول تستضيف اجتماعا   .19

تعتزم رياسة ال :ت  الدينية التركية، تنظيط اجتماع دتلي   ل  ال دإ في مدينة : األ ا و  - أ  رة
تقا  بيا  ةادر عن رياسة ال :ت  الدينية،    الغاية من   سةنبو  اإلثنين تليومين متتاليين.

إ تالتل يد علل أاميتها في الع يدة اإلسالمية، تكسل  تعزيز ايجتماع، او الدفاع عن قضية ال د
دتلة  20تأ اف البيا  أ   سي ارك في ايجتماع المسكور  م اعر التضامن م  ال عب الفلسةيني.

 من أترتبا تآسيا تإفري يا، بينها  ا ستا  تإ دت يسيا تالعرا  تاألرد  تفر سا تبريةا يا تأ ربي ا .
ماع سيع د في ةالة الم:تمرات التا   لدايرة األرشيد العتما ي  منة ة " اغيت تأشار  لل أ  ايجت
 احتا تعالما  سالميا،  70ت كر أ   من المتوق  أ  ي ارك في ايجتماع حوالي  اا ة" في  سةنبو .

تأ  رييس ال :ت  الدينية التركي علي أرباش، سي رف علل  دتة تع د علل اام  ايجتماع  عنوا  
 المسلمة: الهوية اإلسالمية لل دإ". "ال دإ

 27/1/2018، المركز الفلسطيني لععالم
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 سبل التصدي لقرار ترامبلمناقشة في ماليزيا  المؤتمر الدولي لعلماء المسلمينبدء فعاليات  .11

بدأت يوم السبت أعما  الم:تمر الدتلي لعلماء المسلمين في مدينة بوتراجايا الماليزية لمناق ة سب  
مب اعتبار االتحديات التي تواجهها األمة اإلسالمية  عد قرار الرييس األميركي دت الد تر  مواجهة

مب اتأ د المتحدثو  في ال لسة ايفتتاحية للم:تمر علل رفض قرار تر  ال دإ عاةمة إلسرايي .
علماء لم الفت  جمي  ال وا ين الدتلية تالح ايق التاري ية. تمن الم رر أ  يادر الم:تمر ميتاقا لل

   ل  ال دإ تخةة عم  علل مستوى الفرد تالم:سسات.
 27/1/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 التحرير الفلسطينية وشطب حق العودة أنباء إسرائيلية عن نية واشنطن غلق مكتب منظمة .10

تدرإ فرض مزيد من الع وبات علل السلةة "كيو  أ  بالداط ي  د مس:تلو  أمر : رام هللا
ال ناة التا ية     لت"،  حسب ما ضها ال لوإ  لل طاتلة المفات ات م   سرايي الفلسةينية لرف

ست و   غال  مكتب منظمة التحرير الفلسةينية في تاشنةن، "اإلسراييلية. تتوقعت أ  الع وبة التالية 
 ت ارير  عالمية عبرية  ل  ت  أبيب تضغ  في  أفادتفي تقت  ."تإرسا  مبعوث المنظمة  لل رام هللا

ت كر أحد ماادر ال ناة  ".أت رتا"العودة للفلسةينيين تتحةيط تكالة  علل البيت األبيض إللغاء حق  
ربما من األفض  تسمية اسا "أ  البيت األبيض سيعرض م ترحا  للسالم علل ترامب، م يرا   لل أ   

 ."الم ترح   ةة )بنيامين(  تنيااو أل ها ستلبي معظط مةالب األخير
 28/1/2018، نالحياة، لند

 
 األمريكيين ستندم على حرق الجسور مع الديمقراطيين "إسرائيل"دان شابيرو:  .11

دا  شابيرت في م ا  ل  في "أتال تي "،  " سرايي "قا  سفير الوييات المتحدة السابق في : رامي حيدر
 سور معهط، كا تحر  الي   الحكومة اإلسراييلية ستندم علل سوء عالقتها م  الديم راطيين في أمر 

 ليس مو   خالف حالي ا، ل ن  قد يابم كسل  في المست ب . " سرايي و"كي ليتاعتبر أ  الدعط األمر 
كا من سط حو  ك  ما يتعلق  ال ضية الفلسةينية، ل ن  ي يمت  الة يتقا ،    الرأل العام في أمر 

دت  عالقة ألل تةورات  "سرايي  "كية  رترة دعط ي،    ترى اإلدارة األمر " سرايي و"كي ليللدعط األمر 
 في العملية السياسية م  الفلسةينيين.

 27/1/2018، 48عرب 
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 : التفاوض حول القدس بإطار حل الدولتينالرئيس األلماني .11
 د رييس جمهورية ألما يا ايتحادية فرا   فالتر شتاينماير أ  اناك أسبا ا تجيهة جدا : أعما 

ألحادل  ال دإ كعاةمة اسرايي  من شل   أ  يسااط في ترسيا للت كي  في " ظرية أ  ايعتراف ا
السالم في ال ر  األتس "، م:كدا ا  الموقد األلما ي في اسن المسللة "معرتف" تمن أركا   
" رترة الحفا  علل ت   األما ن الم دسة تأ  يتط التفاتض حو  الو   النهايي لل دإ داخ  

  طار ح  الدتلتين".
 28/1/2018، الغد، عّمان

 
 برلين تنفي تصريحات لنتنياهو تخص لقائه بميركل .14

 فت برلين ادعاء رييس الوزراء اإلسراييلي بنيامين  تنيااو  ل  المست ارة األلما ية أ غيال : تكايت
تجاء  ل  تعلي ا   زاء اتفا   يرا  النوتل. " سرايي "ميرك  أ دت ل  تفهط الحكومة األلما ية لموقد 

يااو للاحفيين، في أع اب اجتماع  م  ميرك  علل اام  منتدى دافوإ علل  عال   تن
ايقتاادل العالمي األربعاء، أ  المست ارة األلما ية أعربت عن تفهمها ل لق  سرايي   زاء ايتفا  

 النوتل، " الرغط من اختالف تجهات  ظر الدتلتين   ل  سب  التعام  م  ايتفا ".
 27/1/2018، األيام، رام هللا

 
 بمهرجان في فرنسا "إسرائيل"فنان دولي يحتجون على استضافة  100نحو  .15

أبرزاط من الم رجين تكتاب السيناريو تالممتلين -تج  أ تر من م ة فنا  ا ام أبو مريط:  - اريس
رسالة احت اج  لل  دارة المهرجا  الدتلي للبرامج السمعية البارية الم ام  -من م تلد ال نسيات

في الوقت السل ،  افة  يفة شرف " سرايي "ينة بياريتز الفر سية تنديدا  استضافة حاليا في مد
 يعتزم في  العالط  حياء السكرى السبعين لةرد الفلسةينيين من أر هط".

 27/1/2018الجزيرة نت، 
 

 "بينس".. وكارثة الشرق األوسط .16
 جيمس زغبي

ي  بينس" علل السياسة في ال ر  األتس  لط يكن اله وم األخير من قب   ايب الرييس األميركي "ما
أق  من كارثة، تأل   يرى العالط من خال  عدسات اإل  يليين اليمينيين، ف د ت اتز الواق  اإلقليمي، 

 م لفا  من تراي  فو ل عارمة.
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تقد كا  المرء يلم  أ  يدرك ال ادة السياسيو  في أميركا م اطر السياسات ال ارجية المدفوعة 
ا   التعلط من  خفاقات رياسة جورج بوش ايبن،    قاد الرييس األسبق، السل كا ت رؤيت  أيديولوجي  

للعالط، مزي ا  من مسابي اإل  يليين تالمحافظين ال دد، الوييات المتحدة  لل غزت كارثي للعرا . 
ر فيها تقادت  األيديولوجيا أيضا   لل اعت اد أ  الحرب معركة  رترية بين ال ير تال ر، تسينتا

 "ال ير" في  هاية المةاف.
تكا  اإلطار السل ت عت   دارت  للحرب او: اإلطاحة  الةاغية، تايحتفاء  لميركا  اعتباراا محررة 
العرا ، تغرإ دعايط الديم راطية، تمن ثط   راا في ربوع ال ر  األتس . تبالنسبة أل اار اإلدارة، 

د  خالف  ل .  ا  األمر من المسل مات، ل ن الواق  ت   
فما لط يدرك  الم:دل و  في رؤيتهط الم ردة او الواق  اإلقليمي المع د، تخاوةا  التاريا تاألطياف 
ايجتماعية التي يتللد منها ال عب العراقي، تطموحات الدت  الم اترة ل . تفي غضو  فترة 

طت ال وات األميركية قايرة، ا زلق العرا  في حرب أالية طايفية، تعززت  يرا  موطئ قدمها، تتور 
 في حرب طويلة تمميتة تمحبةة، دت  تح يق النتايج المرجوة حتل اآ .

تال ةر الح ي ي في م اادة العالط من عدسة أيديولوجية  ي ة او أ   في حين أ  تل  العدسة قد 
ا " لفهم  ت و  عدست ، تل ن العالط السل ُينظر  لي  ليس عالم  للتحكط في . تما تران قد يكو  "مناسب

للةري ة التي "ينبغي أ  ت و  عليها األمور"، تل ن الواق  السل تح ب  عدست ، لن "يتارف" أت 
 "يتحرك" أل   أ ت تن رن ببساطة، أت ي ت ر  ل   موجود من األة .

تاكسا ك فت زيارة "بينس" األخيرة  لل ال ر  األتس ، عن  ل  العمل األيديولوجي، ف د احتفل 
ييس ترامب  ال دإ عاةمة إلسرايي ، أل   يتاور أ   سرايي  تح ق النبوءة اإل  يلية  اعتراف الر 

 تال ر  الضرترل لو"األيام األخيرة" التي تفضي  لل  زت  المسيم، تتحو  اليهود.
ا  دينيا  أ تر من كو ها  عتة  تفي كتير من األحيا ، بدت زيارة "بينس"  لل  سرايي  كما لو كا ت ح  

، تخةا   أمام "ال نيست" كا  ملي ا   اإلشارات اإل  يلية تالاور الدينية، فسكر ال لي  دبلوماسية
 براايط ت بي هللا داتد، تتحدث عن "تي  اليهود"، تم ي هط  لل "أرض الميعاد"، تاختتط كلمت  قايال : 

ل عنا  "    سرايي  مت  ش رة  ربت   ستراا في تربة األجداد، تبينما تنمو، تا   فرتعها  ل
السماء! تاليوم تك  يوم، ت هد دتلة  سرايي  اليهودية، تال عب اإلسراييلي أجم ، علل ةد  اإلل ، 
ف د كا ت ع يدة ال عب اليهودل اي التي جمعت شتات  عاف الناإ، تجعلت منهط جميعا  كيا ا  

ة مرة أخرى..    مرة أخرى، تقد كا ت تل  الع يدة اي التي أعادت بناء أطال  ال دإ، تجعلتها قوي
 مع زة  سرايي  تلهط العالط"!
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تلط يكن  ل  التاريم المفعط  الن وة او ك  ما قال   ايب الرييس، ف د أت م  اورة ي لبس فيها 
"أ  أبناء  سحا  تإسماعي  ي تمعو  اليوم في قضية م تركة كما لط يحدث من قب "! تبلغة شب  

ف من علل تج  األرض"، تأشار أيضا   لل أ  الوييات    يلية، تعهد بو"اجتتاث اإلرااب المتةر 
المتحدة "أعادت توجي " التموي  من منظمات المساعدة الت ليدية )التي ت دم مساعدات اإلغاثة تإعادة 
اإلعمار  لل الف ات المتضررة من الحرب كافة(، تللمرة األتلل، سي دم الدعط مباشرة  لل المسيحيين 

 خوا نا المسيحيين"( تاألقليات األخرى في العرا .)السين أشار  ليهط بو" 
بيد أ  أيديولوجية "بينس" منعت  من  دراك أ    اعتناق  ال ام  للنس ة اإل  يلية إلسرايي ، فإ   يض  
المسمار األخير في  ع  عملية السالم التي ت وداا الوييات المتحدة، فلط يلت  ايب الرييس علل 

تاحدة في خةا  . تأل   ي يستةي  رؤية أل خةل من جا ب  سرايي ،  كر الفلسةينيين سوى مرة 
لسل  لط يسكر ايحتال  ال اسي أت التوس  ايستيةا ي، تحتل المسيحيين الفلسةينيين، السين رفضوا 
ل اءن احت اجا  علل     السفارة، لط يسكراط من بين " خوا نا المسيحيين المن وبين" السين يحتاجو  

 ألميركي! لل الدعط ا
تأتد أ  أقو  كلمة أخيرة حو  جهود "بنيس" الرامية  لل  عادة برم ة المساعدات األميركية لاالم 
المسيحيين في ال ر  األتس ، ففي حين احتفل اإل  يليو  في الوييات المتحدة بهسن ال ةوة،  ي أ  

جمي  الم تمعات الدينية  قيادات ال نايس المسيحية في ال ر  األتس  ا ت دتها، تعلل رغط معا اة
من عند تنظيط "داع " اإلراابي، فال ش  أ  المسيحيين العرب تأبناء األقليات الدينية األخرى قد 
أفرداط المتةرفو   لقسل أ واع المعاملة تأ تراا تح ية، غير أ  قيادات المسيحيين في المنة ة 

 معاملة خاةة، تي سيما أ   ل   ت  ل من الت رب للوييات المتحدة عن كتب أت قبو   فراداا
 سيفاقط من التوترات الةايفية، تيضعهط في خةر أ بر داخ  دتلهط.

تأخيرا ، ثمة م موعة تاحدة احتفت  حج "بينس"  لل المنة ة اي عناةر "اليمين المتةرف في 
 ين. سرايي "، أل   اعتنق رؤيتهط للدتلة اليهودية في "أرض الميعاد" تت اا  ح و  الفلسةيني
 28/1/2018، االتحاد، أبو ظبي

 
 ضـرب "األونروا" ليس قضية هامشية .17

 ياسر الزعاترة
من الوا م أ  التعاطي الفلسةيني تالعربي الرسمي م  قرار الرييس األمريكي ترامب، بت فيض 
مساامة بالدن في مواز ة تكالة غوث تت غي  الالج ين الفلسةينيين )األت رتا(، لط يرتق  لل المستوى 

 السل تستدعي  حساسية ال ضية.
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تقد يبرر البعض  ل   لتلوية اياتمام   ضية ال دإ التي استهدفها ترامب، ل ن تاق  الحا  ي و     
 ال ضيتين تت امال ، فاستهداف ال دإ يكم   م رتع تافية ال ضية،   ا ب قضية الالج ين.

علل الالج ين الفلسةينيين، م   )األ رتا( ليست م رد  ض  ع رات من ماليين الدتيرات تتدفق
العلط أ   اد ميزا يتها تساب إلدارتها األجنبية،    لن يموت الفلسةينيو  جوعا   ا توقفت عن 
العم ، ب  اي عنوا   الغ األامية من عناتين ال ضية، ب  عنوا ها األبرز،       جوار ال ضية 

ب البعد الرمزل ل ضية الالج ين، اي احتال  أرض تت ريد شعبها، ت رب )األت رتا( يعني  ر 
 تةوي  لل تغييبها  ال ام .

ليس سرا أ  استهداف )األت رتا( كا  ي رل علل قدم تسا  منس ع ودا من قب  أمريكا تبعض 
األترتبيين، تبتواط: من األمط المتحدة أيضا، ل ن   اءاا في الحد األد ل أل  تل يدا علل مسللة 

 ية الفلسةينية.الالج ين تحضوراا في ةلب ال ض
ر  ل  ايحتفا  ال بير   رار ترامب من قب  األتسا  الاهيو ية،  ل  أ   اسا البعد او السل يفس 
شةب قضية الالج ين كا  علل الدتام جزءا من البر امج الاهيو ي، تكا  يفتا أ  قدرا من التواط: 

  ل  قضية ” متفق علي ح  “العربي قد تط علل اسا الاعيد، تما حديث المبادرة العربية عن 
الالج ين، سوى تل يد علل  ل ، تدع  من  عض التاريحات البايسة حو  ارتياح الالج ين في 

 األما ن التي يتواجدت  فيها، تالتي تور  فيها  عض قادة السلةة مرارا.
يضا  لل حتل اآ ، لط ترتق ردة الفع  الفلسةينية الرسمية علل قرار ترامب، تي ردة الفع  العربية أ

مستوى التحدل السل تةرح  ال ةوة، ليس علل الاعيد السياسي فحسب، ب  تي علل الاعيد 
المالي أيضا،    لط ي رج أل مس:ت  عربي كي ي:كد علل أ  الدت  العربية ستعو ض المبلغ )تحداا 

ت العربية  لل مليو  دتير(، تلط ت ط السلةة بدعوة الم:سسا 23بل يكا للمفارقة اي من فع   التبرع بو
 مناق ة األمر، كما فعلت حيا  قضية ال دإ.

علل أ  السل لط ينار قضية ال دإ علل النحو المةلوب، لن يبادر  لل  ارة قضية الالج ين، 
، 2000تاي التي لط ت ن أبدا سببا في  ف ا  المفات ات م  الاهاينة، ي قب  قمة كامب ديفيد عام 

 تي  عداا.
ضيتين لن تتط  ي تفق مسار تاحد،  ي تاو تاعيد الم اتمة في األرا ي تالحا  أ   ارة ال 

الفلسةينية المحتلة،  ا تفا ة شاملة، تما عدا  ل  او محض بث للواط ي أ تر، حتل لو كا ت ل  
 قيمة ما، مت  الل وء  لل الم:سسات الدتلية.
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فرض التراج  علل المحتلين، تحداا الم اتمة، تجع  ايحتال  مكلفا، تت ديط التضحيات او ما ي
تيفرض أجندة ال ضية علل الرأل العام العالمي، تعلل الدت  أيضا، ل ن البعض كا  تي يزا  

 يتهرب من اسا المسارا أل   ي يةيق كلفت  علل األرجم، حتل لو احتج بب:إ المواقد العربية.
 28/1/2018الدستور، عمان، 

 
 نحن من يرسم معالم "صفقة القرن" .18

 الرحمن ثابت  ر عبدعبي
علل رغط النفي المت رر ل   التسريبات اإلسراييلية لما  ات يعرف  اف ة ال ر  المبهمة ألااريا ،  ي 
أ  تقاي  األحداث علل األرض تعةي م:شرات عملية تا حة عن ال ةو  العريضة لهسن الاف ة، 

تاألخرى ليست  ي  الو ات اختبار  تالتي من الوا م أ  التسريبات اإلسراييلية التي تلوح بين الفينة
تمهيدية لما سي:ت   لي  العم  الحتيث ال ارل فعليا  لتنفيس مسلس  تل  الاف ة علل األرض  من 
 خةوات مدرتسة بدقة، تالسل كا   غال  مكتب منظمة التحرير الفلسةينية في تاشنةن أاط حل ات .

علل أرض الواق ، ف ضية المستوطنات تحدتد  تالمالحظ أ  قضايا الح  النهايي تحسط اليوم عمليا  
الدتلة الفلسةينية، األمنية ي السياسية، ترسط آخر فاولها جرافات ايستيةا ، ت ل   عد أ  حدد 
ُجلها ال دار العاز . تمن الوا م أ  ةف ة ترامب لن تزي  ح را  من مستوطنة خلد ال دار، 

 رقية في غور  هر األرد  ليست بتل  الع بة عالتة عن تل  التي في داخل . تقضية الحدتد ال
الاعبة، أما قضية ال دإ فمن الوا م أ   سرايي  قد حسمت أمراا عبر  خراج األحياء  ات 
ال تافة السكا ية من حيز بلديتها  عد أ  أحاطتها  سوار معالي أدتميط من ال ر  تطرد سكا  منة ة 

(E1 الواقعة شمالها استعدادا  لعز  المدينة ) هاييا  عن الضفة الغربية. تما تب ل من قضية ال دإ 
تالحرم ال دسي تحت اإلدارة الهاشمية  من الستاتيكو ال ايط. تاألرجم عدم مما عة  سرايي  في أ  
ي ارك الفلسةينيو  في اإلدارة. تالباب مفتوح ألل دتلة أخرى محبة للسالم في أ  ت ارك في اإلدارة 

ة الفعلية السياسية تالعسكرية اإلسراييلية علل بلدية مدينة ال دإ الرتحية للمكا  تحت السياد
 الموحدة.

تلع  أاط حل ات مسلس  ةف ة ال ر  التي تمتلث في  غال  مكتب منظمة التحرير فل تاشنةن، 
اي  جراء عملي أميركي ةريم  ل  الدتلة الفلسةينية الم ترحة ي تمت   ي سكا  الضفة تال ةاع، 

ة التحرير الفلسةينية لن يكو  لها أل مح  من ايعراب فيما او قادم طب ا  لرؤية  معنل أ  منظم
اإلدارة األميركية، تاي خةوة مت دمة جدا  لمعال ة قضية الالج ين الفلسةينيين  عيدا  من ةف ة 
ال ر ، تاو ما يعنل  خراج قضية الالج ين من قضايا مفات ات الح  النهايي بين الفلسةينيين 
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اييليين، ت ل  علل األق  في المرحلة الراانة من التسوية، تمن الوا م أ ها ستح   عيدا  من تاإلسر 
 سرايي   من مساامة  قليمية فل ح  الاراع،   افة  لل  ل  فإ  مبررات ال ةوة األميركية ترسط 

بال ، خةا  أحمر عريضا  علل ةالحيات الدتلة الفلسةينية الم ترحة  من سياساتها ال ارجية مست 
 تالتي ست و   من س د محدد.

   أسلوب اإلدارة األميركية في ح  الاراع او أسلوب جديد تمبت ر، فهي تفرض الواق  علل 
نها من تحديد مستوى الضغ  أ يا  تيح ا  في ك   األرض تترى رد الفع  علل ك  المستويات، ما يمك 

ترامب في تعاملها م  ال يادة السياسية قضية علل حدة من قضايا الاراع. تالمتا   ألسلوب  دارة 
الفلسةينية في أيامها األتلل في البيت األبيض، تفي قضية بوا ات الحرم تايستيةا  السل اشتعلت 
عةاءات  م  قدتم  دارت ، يدرك ح ي ة أ  اإلدارة األميركية بزعامة ترامب ترسط ال ةو  العريضة 

ردتد الفع  علل أحداث مفتعلة في ك  قضية من قضايا لاف ة ال ر   األفعا  علل األرض، تطب ا  ل
الح  النهايي للاراع، ما يعني أ نا سنرى م  الوقت المزيد من تل  األحداث ايستراتي ية المفتعلة، 

 الفلسةينيالتي سيحدد رد فع  المستوى السياسي تال ارع الفلسةيني عليها مدى  مكا  ت ب   الةرف 
 يستراتي ية لتل  األحداث يح ا .لتناز  أت تمرير الغايات ا

ما يعني أ  علل الفلسةينيين تخاوةا  قيادتهط  دراك أ  مفات ات التسوية الح ي ية تالعملية تدتر 
 هاية المةاف علل الور  سيكو  خالةة ما يفرض علل  فياآ  علل األرض، تأ  ما سيعرض 

ترامب، تأ  ترامب كا  ةادقا  عندما  األرض، تأ نا بردتد فعلنا علل ما يحا ،  حدد معالط ةف ة
شيء، فالرج  ينتظر ردتد األفعا  الفلسةينية، م اب  ما  ألطرف علل  ألقا  أ   لن ي بر 

 تفر   سياسة األمر الواق  التي تتبعها  سرايي  ت ان قضايا الح  النهايي.
فلسةينية تإسرايي  ل ن أخةر ما يحا  اليوم في ح  الاراع او التاور ال ديد لةبيعة الدتلة ال

التي استحو ت  ال وة المسلحة علل أرا ي الغير، طب ا  لمفاايط ع ايدية توراتية مزعومة،  اربة 
 عرض الحاي  ك  قرارات األمط المتحدة، في م اب  دتلة فلسةينية من الوا م أ ها ست و  كيا ا  

عواقب  تخيمة علل  حدتد أمنية ي سياسية يةلق عليها مسمل دتلة، تما يحا  لن ت و  
الفلسةينيين فحسب، ب  سيتعدااط ليا  الل ك  دت  العالط السل سيسمم لهسن المهزلة أ  تمر من 
دت    يج، فهو  امت  سي لق سا  ة سيحتسى بها لح  ةراعات  ثنية تقومية تمسابية مستعرة 

الط تمنة ة ال ر  األتس  في ايقليط تالعالط، تسيفتم الباب تاسعا  أمام لهيب التةرف الديني في الع
 التي لعب الدين دترا  أساسيا  في حركة تاري ها.
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ايسراييلي بهسن الاورة التوراتية لن يمنم  سرايي  األمن لمدة  – الم:كد أ  ح  الاراع الفلسةيني
طويلة، تال ارإ لتاريا ال ر  األتس  يكت د كط كا ت ملسوية  هاية ت ارب مماثلة للت ربة 

 لل اسن األرض.الاهيو ية ع
 28/1/2018الحياة، لندن، 

 
 دالالت المستجدات الفلسطينية واستحقاقاتها .19

 علي جرادات
"أتسلو" من جدت  التفاتض، تحسط ايحتال  لها أحاديا ، بدعط و خراج "قضايا المرحلة النهايية" ل

ة عن أمريكي مةلق، او مست د سياسي جع  ما  عدن غير ما قبل ، تحم  تحديات تم اطر غني
ال رح. ل ن، تأل  الت  يص ي ي ك   اد العالج  ي حين يت اتز الوةد  لل التحلي ، فلنةرح 

 دييت اسا المست د تاستح اقات  عبر اإلشارة  لل: 
عاما  تيزيد من ات ا  حكومات ايحتال  لما يسمل "العملية السياسية للسالم" غةاء  25أتي :  عد 

جراءات ايستيةا  تالتهويد تالضط الواقعي،  ات التفاتض،  النسبة لمواةلة، تتسري ، تت تيد،  
ل ادة ايحتال ، زايدا  ي حاجة لهط   ، اللهط  ي كآلية ي تزاع اعتراف فلسةيني  التهام ال دإ 
  ةريها، ت ط أغلب أرا ي الضفة، تإس ا  حق الالج ين في العودة تالتعويضا أل ما يعاد  

"، ف  ،   ما علل كام  مساحة فلسةين بين 48"دتلة لليهود"، ي علل "مناطق  ايعتراف بو" سرايي "
 البحر تالنهر. 

ثا يا : بسل  يتضم،  ما ي ي ب  م اي  لل  ، أ  اعتراف قادة ايحتال ، في "أتسلو"،  منظمة 
ك عب ل  الحق  التحرير الفلسةينية، لط يكن، كما اعت دت قيادة األخيرة، اعترافا   منيا   الفلسةينيين

في ت رير مايرن بنفس ، ب   قرار  ل  من تب ل منهط علل أر   م موعة سكا ية "غير يهودية"، 
تعسر الت لص منها، تيكفي لح  حاجاتها )ي ح وقها( أ  ُتعةل حكما   داريا   اتيا  في كند، تتحت 

 242 رارْل م لس األمن سيادة دتلة " سرايي " اليهودية. تيتضم أيضا  أ  قبو  قادة ايحتال   
" محتلة أت حتل متنازع عليها، ب  جزء من 67، أساسا  للتفاتض، لط يعِن اعترافا   ل  "مناطق 338ت

 أرض " سرايي " التاري ية ال برى، "تط تحريرن".
 تلو ش نا است ال  أاط استح اقات الدييت أعالن، ل لنا:

فرض م ي ة ةف ة ال ر  األمريكية "اإلسراييلية"، تي ليست ثمة  مكا ية ي لو"تسوية استسالمية" ت -1
لو"تسوية سالمية" تلب ي أد ل مةالب المفاتض الفلسةينيا أل  قامة دتلة فلسةينية مست لة علل 

 "، تعاةمتها ال دإ ال رقية.67 ام  "مناطق 
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م   ثمة في األفق جويت تجويت من المواجهة السياسية تال عبية الفلسةينية المفتوحة -2
م األمر أت تلخر علل مغادرة المحةة  ايحتال ، تبالتالي فإ  ال يادة الفلسةينية الرسمية سُت َبر ت د 
ال ايمة التي تتداخ ، تتت ا   في  طاراا مفاايط، تأ ما  تف ير، تطرايق عم  مرحلة معةوبة 

بيرة معرتفة تي استنفست  فسها، تمرحلة مفرت ة تت ك  بتدرج تتدف   حواا منس سنوات محركات ك
حاجة لتعداداا، فيما جاءت "ةفعة ال ر " لتض  حدا  لراا ات ع يمة علل ال ارج أ  بت ا  سامات 
تفعال  ميدا يا  مبعترا  في الداخ ، تلت:كد، أ تر من أل تقت مضل، أ  تحدة الداخ  تم اتمت  اما 

 رافعة اإل  ازات،  ما فيها دعط ال ارج  لشكال  تجنسيات .
الة الفلسةينية تاي تواج  "ةفعة ال ر "، تتاق  "سلةة بال سلةة، تاحتال  بال كلفة" ينةبق    الح

عليها ال و : يت ك  ال ديد في أح اء ال ديط، حتل تإ  مر  محةة م:قتة يسوداا ايلتباإ، فإ   ي 
ن،    بد أ  يلد، ل ن الس:ا ، انا او: متل؟ تكيد؟، آخسين  الحسبا  أ  الوقت كالسيد  ل حديْ 

لط ت ةع  قةع ، تأ    النسبة للفلسةينيين، من تراب ُيسلب، تدم ُيرا ، تموارد ُتنهب، تح و  
ُتستباح، تاوية ُتةمس، ترتاية ُتمحل،  ل  ليس منس  عال  "تعد ترامب"   ل  ال دإ ف  ، ب  منس 

   بة فلسةين تاحتال  أر ها، تت ريد  اد شعبها تيزيد. 
عاما  في البحث تسوية تعيد تلو أد ل ح وقهط، ي ينبغي،  25ين السين بددتا اسا يعني أ  الفلسةيني

تي ي وز، ت ريعهط مرارات ادر المزيد من ال هد تالوقت لت ريب الُم رب الفاش  تالُمدمر، فيما  ات 
يد مفرت ا  تسري   لغاء تعاقد أتسلو، تالتحل  من التزامات  ايقتاادية تاألمنية، بوةف  المدخ  الوح

إل هاء اي  سامات الداخلية، تاستعادة الوحدة الوطنية في  طار منظمة التحرير الفلسةينية، بدءا  
د، ينهي  حال  "السلةة" مح  "المنظمة"، تي دد تيفع   الم:سسات  بت كي  م لس تطني جديد موحَّ

لحق في ممارسة الوطنية، تيض  استراتي ية سياسية جديدة للمواجهة المفتوحة م  ايحتال ، ت ر ا
    أشكا  النضا .

 28/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 كل الطرق تقود إلى "الدولة الواحدة"..! .41
 عالء الدين أبو زينة
األمنية المةل ة ل   الفلسةينيين تالعرب، اي تحرير فلسةين،  معنل طرد الغزاة الغرباء السين جاؤتا 

عنل أخالقي  ك  المعا ي، أل  السل يغزت بيت  السل  ليها تاحتلواا   وة السالح. تالتحرير بهسا الم
ترثت  تبنيت  تي ت  أتيدك تي ردك، ليست ل  شفاعة أخالقية. تلط يُكن الفلسةينيو  قب  احتال  
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تطنهط شعبا  عدتا يا ، تكا ت فلسةين قب  س وطها بيد الغزاة تطنا  داف ا  ألالها من م تلد الع ايد 
 ر تم يط، تمنفتحة علل التفاع  الحضارل تالت دم.تاألديا ، تمضيافة ل   زاي

ل ن تحرير فلسةين  المعنل المسكور يابم مستحيال  يوما   عد يوم. ف ال  سبعين عاما  ا  ضت 
، كرَّإ ايحتال   فس  ليابم قو ة عسكرية  قليمية كبيرة. تتمكَّن من كسب 1948اآ  منس   بة 

ب  تالحاو   -1948في أرا ي فلسةين التاري ية –لية شرعية قا و ية لنفس  في الم:سسات الدت 
علل اعتراف عربي تفلسةيني،  حيث أةبم ايحتال   فس  "ح ي ة علل األرض". تيعني "تحرير 
فلسةين" اآ  أ  ي وض العرُب حربا  حاسمة   ك  قدراتهط العسكرية تإرادتهط  د ال يا ، تالتي 

من الم:منين   ضية المستعمرين الاهاينة أت المستفيدين  ست و  أيضا   د الوييات المتحدة تغيراا
منهط. تمن المستحي  ت ريبا  أ  ي ن الفلسةينيو  حرب تحرير  المفهوم العسكرل، أل    ليست لهط 

 أرض ي فو  عليها تيبنو  فيها جي ا  م هزا  ينةلق لتةهير األرض شارعا  شارعا  تبيتا  بيتا .
ناك  رادة عربية في أل تقت قريب لمحاربة ما تدعل " سرايي "   اد  ةبيعة الحا ، ي يبدت أ  ا

تحرير فلسةين. تقد بس  الفلسةينيو ، من جهتهط، ك  جهد ممكن، عسكريا  تشعبيا ، من أج  
استعادة أر هط. ل نهط كا وا بال ألهير ح ي ي. تقد أتةلهط ا غال  آفا  ال فاح المسلم  لل المال  

في التناز  علل مضض عن معظط تطنهط التاري ي، تال بو    ةعة ةغيرة  األخير الم:لط المتمت 
من ، علل أساإ "ح  الدتلتين". ل ن اسا ال يار ف   أيضا   سبب افت ار الفلسةينيين  لل أل تسيلة 
 غ  يعتد بها، تالت لي عنهط، تتحكط الوييات المتحدة  المسارات تع ز الم تم  الدتلي عن فع  

 ادت .شيء إل فا   ر 
ما يت ك  علل مدى الع ود في فلسةين المحتلة، عن قاد أت غير  ل ، او ما يدعل "الدتلة 
الواحدة ثنايية ال ومية" في فلسةين التاري ية. تاو شيء ي اتم  الفلسةينيو ، من خال  دفعهط  لل 

ف رة "ح  الدتلتين" تاي فاا  عن ال يا ، تلو بوطن من و ، تاو شيء ي اتم  أيضا  أ اار 
"يهودية الدتلة" من المعسكر الم اب ، علل اعتبار أ  ايت ااات الديمغرافية في فلسةين التاري ية 

 تت    لل تح يق أغلبية عربية علل حساب المستعمرين اليهود.
 ما او تا م من قرار ترامب األخير المتعلق  ال دإ، ت"ةف ة ال ر " المتوقعة، سوف ينتهي 

"الدتيلة" الاورل في الضفة الغربية تمع  تأليفة "السلةة الفلسةينية"،   ك  من األشكا  شك  
تسوف يعود ايحتال  السل لط يتوقد يوما   لل ح ي ت . تسوف ي د الفلسةينيو   فسهط غالبا  أمام 
ال ك  الوحيد المتب ي للنضا : الن ا  ال عبي الاعب من أج  ح و  المواطنة تالمساتاة في  ظام 

ٍإ في تطنهط التاري ي. تسوف يضةرت   لل التعام  مو وعيا  م  ف رة استحالة فا  عنارل قا
 تحرير فلسةين  إس ا  م:سسة ال يا  عسكريا  تإعادة الغزاة  لل المناطق التي أتوا منها.
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في الم اب ، يرى ال تيرت  من منظرل سياسة ال يا  أيضا  أ   ليس اناك مست ب  لما تدعل "دتلة 
ن المنة ة، ما لط تتعام   ةري ة م تلفة م  الاراع. فهي في  هاية المةاف عضٌو  سرايي " في اس

غريب علل جسط المنة ة، مسكو   ال وف تمحا   األسوار تمدجج  السالح تفاقد لالسس 
األخالقية تللعناةر الةبيعية. تلسل ، قد يكو  الح  علل المدى البعيد تةبي  "مواطني" اسا ال يا  

ة ة   بو  الفلسةينيين األةليين كمواطنين  كام  الح و  تالواجبات، تالعم  علل أ فسهط في المن
  طفاء العداتات تت وين ُأم ة من شعبين يوحداما حكط ال ا و  تمالحة الب اء الم تركة.

 ةبيعة الحا ، يرفض الع   ال وفيني الحا ط في فلسةين المحتلة اسا التاوُّر من منةل ات التعالي 
 ما ينةول علي   ل  من خةر تجودل ماث  في ك  لحظة، تأقل  تعام  ال يا  م   تاإلقااء،

 حرب مفاج ة أت –ةورت  الحتمية كنظام أ ارتيد مكرتن تغير أخالقي، تأقاان تغيُّر ألرتف المنة ة 
 ُيس   النظام الاهيو ي عسكريا . -حدث تاري ي مفالي

خير التف ير جديا  في ايحتما  الوحيد المتاح م   ل ، يبدت أ  علل الفلسةينيين في التحاي  األ
تالمتمت  في التعاي  م  "الدتلة الواحدة"  لفض   -ب  تالعم  في ات اا  علل عالت –علل ما يبدت 

 شرت  يمكن تح ي ها  النضا  ال ا  ال ديد.
 28/1/2018الغد، عمان،  
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