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*** 

 
سوف يسبب ضررا  ونروا للسلطة واأل  يةمريكالمساعدات األاألجهزة األمنية اإلسرائيلية: خفض  .1

 بأمن "إسرائيل"
للللز اللللادة ال يللللاخ افمنللللي اإلسللللرا ي ي بمخت للللف أ رعللللز  ال لللليش و  "الشللللابا "و "الموسللللاد"تللللي أبيللللب: و ا

(، رسالة تح ير إلى القيادة السياسية في تي أبيب وواشنطن، تعبر فييا عن الق ق ملن عواالب "أمان"و
ية ل س طة الف سطينية، وك ل  لوكالة افمم المتحلدة إلااثلة مريكفالتخفيض المحتمي في المساعدات ا

وتشللليي الئ  للين الف سلللطينيين فللي الشلللرق افدنللى  افونلللروا(، لمللا اللد تسلللفر عنللز ملللن إ للرار بللل من 
 إسرا يي.

و لللاي فلللي الرسلللالة أن تق للليط اللللدعم ل سللل طة سلللي حق  لللرراز بالتنسللليق افمنلللي مللل  اف يلللخة افمنيلللة 
تي تعتبرها إسرا يي مس لة  ات أهميلة اسلتراتي ية لمنل  اإلرهلاب وتحقيلق اليلدوي النسلبي الف سطينية، ال
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، ييللدد بانييارهللا وبالتللالي سلليتدر إلللى تسللري  ال ولللة "افونللروا"فللي ال للفة. وتخفلليض الللدعم لوكالللة 
 ألف موظف في الوكالة، كفي ون هم وعا ئتيم من تف ير انتفا ة. 30المقب ة من القتاي؛ فينا  

، فلللي تراملللبي دوناللللد مريكلللوأكلللد مصلللدر إسلللرا ي ي أن هللل ه الرسلللالة و يلللت بعلللد أن هلللدد اللللر يس اف
إ ا رف للللت السلللل طة الف سللللطينية "دافللللوس، خللللئي لقا للللز ملللل  ر لللليس الللللوخراي، بنيللللامين نتنيللللاهو، ب نللللز 
 ."المشاركة في المفاو ات فإنيا لن تت قى أمواالز من الواليات المتحدة

 29/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمتابعة "السالم" تحت مظلة أممية متعددة األطراف جديدة إلنشاء آلية دولية يدعوعباس  .2
محمللود  ةالف سللطيني السلل طة ر لليس ، أنأديللس أبابللا، مللن 29/1/2018 ،الشززرق األوسززط، لنززدننشللرت 

حلدة، عباس  دد تمسكز بإاامة السئم عبر المفاو ات، لكلن عبلر يليلة دوليلة تحلت مظ لة افملم المت
لئتحللللاد اففريقللللي فللللي  30 واللللاي عبللللاس أمللللام القمللللة العاديللللة الللللل وللللليس الواليللللات المتحللللدة افمريكيللللة.

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابلا: "إن تمسلكنا بخيلار السلئم، هلو خيلار نسلعى لتحقيقلز منل  عقلود، ايلر 
لمتحللدة طرفللاز منحللاخاز أن اللرار الللر يس  افمريكللي دونالللد( ترامللب المتع للق بالقللدس، اللد  عللي الواليللات ا

إلسرا يي، وب ل  تكون استبعدت نفسيا كوسيط في عم ية السئم؛ فنيا لن تكون اادرة ع ى أن تقترح 
 حئز عادالز ومنصفاز لتحقيق السئم في الشرق افوسط".

وأ اف عباس: "إن متابعة  يود السئم تتط ب إنشاي يلية دولية متعددة افطراف تحت مظ ة افملم 
حللدة، ونللدعو فن يكلللون لئتحللاد اففريقللي، ودوللللز افع للاي ممث لللون ليللم فللي هللل ه ا ليللة أو فلللي المت

الللدولتين ع للى حللدود  المللتتمر الللدولي اللل ر نللدعو لتنظيمللز وفللق اللرارات الشللرعية الدوليللة، ومبللدأ حللي  
نياي االحتئي اإلسرا ي ي فرض دولة ف سلطين، وبملا فييلا القلدس الشلراية، عاصلمة دو 1967 لتنلا، ، وا 

التي نريدها مفتوحة ل مي  أتباع الديانات السماوية، اإلسئم والمسليحية والييوديلة، ليمارسلوا شلعا رهم 
سلرا يي لتعيشلا فلي أملن  وص واتيم فييا بل من وسلئم؛ افملر الل ر سليتيح الفرصلة لكلي ملن ف سلطين وا 

 واستقرار وحسن  وار".
اي بعثات دب وماسية في مدينة القدس، عمئز بقرار وطالب عباس من الدوي اففريقية "االمتناع عن إنش

، وعدم االعتراف ب ر إ رايات أو تدابير مخالفة لقرارات م  لس افملن 1980لعام  478م  س افمن 
المتع قة بالقدس والق ية الف سلطينية". مردفلاز: "مدينلة القلدس المحت لة، تتعلرض ملن اابلي إسلرا يي دوللة 

تلييللللر هويتيللللا الروحيللللة، وطابعيللللا، ومكانتيللللا التاريخيللللة، والعبلللل  االحللللتئي، لي مللللة شرسللللة تيللللدف ل
القلللدس الشلللراية،  بمقدسلللاتيا المسللليحية واإلسلللئمية، إ لللافة إللللى إصلللدارها الللوانين كثيلللرة تكلللرس  لللم  

 واالستيئي ع ييا بقرار أحادر، واتخا  ارارات مخالفة ل قانون الدولي تحت مسمى القدس الموحدة".
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ففريقية والتنسيق القا م فيما بين دولكلم لمكافحلة اإلرهلاب والتطلرف" والاي إنلز وأشاد عباس "بال يود ا
وتللاب : "فللي هلل ا الصللدد نعمللي ملل  العشللرات مللن دوي العللالم  يللدين التطللرف أيللاز كللان مصللدره وشللك ز.

لمكافحة اإلرهاب، ومنيا بعض دولكم الصديقة، إ افة إللى  اهخيتنلا ل شلراكة مل  القلارة اففريقيلة فلي 
ج التنميللة، ولعقلد اتفااللات تعلاون وتبللادي الخبللرات فلي م للاالت الصلحة والخراعللة والطااللة واإلدارة برنلام

 العامة والتعاون بين ر اي افعماي من خئي الوكالة الف سطينية ل تعاون الدولي".
استنكر اللر يس عبلاس أر إسلاية تو لز ، وكاالت، نقئز عن ال29/1/2018 ،الخليج، الشارقةوأ افت 

والمنا ل ة ملن ر  ية كانت، ل دوي اإلفريقية الصديقة وشعوبيا، لما إلفريقيلا وشلعوبيا افصلي ة من أ
 إسيامات كبيرة في الح ارة اإلنسانية ع ى مر العصور، ودور في بناي النظام الدولي.

 
 السلطة وفتح "غير جادتين" في مواجهة مواقف وسياسات اإلدارة األمريكية :بحرأحمد  .3

ن السلل طة الف سللطينية وحركللة فللتح إبحللر، النا للب افوي لللر يس الم  للس التشللريعي،  أحمللد اللاياللخة: 
أن  ،فللللي تصللللريح صللللحفي ،ورأى فللللي موا يللللة موااللللف وسياسللللات اإلدارة افمريكيللللة. "ايللللر  للللادتين"

يشكي انتحلاراز "الس طة الف سطينية وحركة فتح ع ى إحياي مسيرة التسوية والمفاو ات  "رهان"استمرار 
صلللراراز سياسلللياز وو   ."ع لللى الللللوط فلللي مسلللتنق  الفشلللي والخيبلللة حتلللى النيايلللة اريبلللاز  طنيلللاز بامتيلللاخ، وا 
رهللان السلل طة وفللتح ع للى الللدور افوروبللي لللدعم مشللروعيا السياسللي هللو رهللان خاسللر وفللي "وأ لاف: 

 ."اير مح ز، واير  ر  دوى سياسية ع ى اإلطئق
 29/01/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 المدخل الوحيد للسالمهو  1967عاصمتها القدس على حدود و ولة فلسطين بد االعترافعريقات:  .4

أكد أمين سر ال  نلة التنفي يلة لمنظملة التحريلر الف سلطينية صلا ب عريقلات أن الملدخي الوحيلد  :أريحا
إلرساي دعا م السئم الشامي والعادي والدا م في المنطقة، يتط ب إنياي االحلتئي اإلسلرا ي ي وتكلريس 

، لتعيش ب من وسئم إللى 1967ع ى حدود  "القدس الشراية"وسيادة دولة ف سطين بعاصمتيا  استقئي
 ."دولة إسرا يي" انب 

مللل  ر للليس وخراي ب  يكلللا افسلللبق أب يلللو در روبلللو، ومبعلللو  افملللم   لللزأثنلللاي لقا فلللي ،والللاي عريقلللات 
تات في مدينة الخ يي ال واي المتحدة لعم ية السئم نيكوالر مئدينوف، ور يس بعثة التوا د الدولي الم

إن إعلئن اللر يس افمريكلي دوناللد تراملب االعتلراف بالقلدس عاصلمة ، ع لى حلدة أينار  ونسين، كي  
إسلللقاط م لللف القلللدس ملللن  إلسلللرا يي ونقلللي سلللفارة أمريكلللا ملللن تلللي أبيلللب إللللى القلللدس، والقلللوي إنلللز تلللم  
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راالللة اللللدماي، لللليس فقلللط بلللين المفاو لللات، يعتبلللر وصلللفة لتوسلللي  دا لللرة العنلللف والفو لللى والتطلللرف وا  
 بي وع ى صعيد منطقة الشرق افوسط. ،الف سطينيين واإلسرا ي يين

 28/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جبر الفلسطينيين على تغيير مواقفهمتالعقوبات األمريكية لن  :واصل أبو يوسف .5
في ية لمنظمة التحرير الف سطينية واصي أبو يوسلف ااي ع و ال  نة التن فادر أبو سعدى: -رام هللا 

من العقوبات، ع ى الف سطينيين لن ي برهم ع لى تلييلر ملواافيم، أو  إن فرض اإلدارة افمريكية مخيداز 
 كوسيط لعم ية السئم. القبوي بيا م دداز 

حلدة تلدرس ونق ت صلحيفة "يسلرا يي هيلوم"، أوي أملس علن مسلتولين أملريكيين الوليم إن الواليلات المت
ا تلخاي "تلرفض ال  لوس إل لراي محادثلات مل  إسلرا يي، ملالسل طة فنيلا  فرض مخيد من العقوبات  لد  

عادة سفيرها في واشنطن حسام خم ط   رام هللا". إلىومنيا إائق مكتب المنظمة وا 
وفي ه ا السياق، أكد أبو يوسف أن الت ويح افمريكلي المسلتمر بلإائق مكتلب المنظملة فلي واشلنطن 

الللرار إالللئق مكتلللب منظملللة  "عم يلللاز  وأ لللاف: .""ال يلللتثر ع لللى ال انلللب الف سلللطيني وال ع لللى اراراتلللز
وشلدد أبلو  شليور، م لى شلير وبقلي شليران، ال شليي سليتلير". 3التحرير، مو ود، لكنز م مد من  

وتقلللدم الواليلللات  يوسلللف ع لللى أن السللل طة الف سلللطينية "للللن تتللل ثر بقلللرار اطللل  المسلللاعدات افمريكيلللة".
م يللون دوالر، كمللا اللاي أبللو يوسللف.  400أنللواع مللن المسللاعدات ل ف سللطينيين، وتقللدر بنحللو  3لمتحللدة ا

وأشار إلى أنيا تنقسم إلى مساعدات تقدم ع ى شكي مشاري  من خئي المتسسات افمريكية، وأخرى 
 ونروا، وأخرى لخخينة الس طة الف سطينية ولجأ يخة افمنية.افلوكالة 

 29/1/2018، دنالقدس العربي، لن
 

 اإلسرائيلي على حسم الصراع من طرف واحد - من التوافق األمريكي " تحذرالخارجية الفلسطينية" .6
حللل رت وخارة الشلللتون الخار يلللة والملتلللربين الف سلللطينية، أملللس، ملللن "مخلللاطر وتلللداعيات كارثيلللة" لملللا 

ي ملللن طلللرف واحلللد. وصلللفتز التوافلللق افمريكلللي اإلسلللرا ي ي ع لللى حسلللم الصلللراع الف سلللطيني اإلسلللرا ي 
النيلا ي افساسلية وال وهريلة  "التوافق افمريكي اإلسرا ي ي ع ى حسم ا ايا مفاو ات الحي   توانتقد

من طرف واحد، ووفقلاز ل رتيلة اإلسلرا ي ية بعيلداز علن التفلاوض مل  ال انلب الف سلطيني". وهلا م البيلان 
اخنللة"، معتبلللراز أنيلللا "فتحلللت شللليية اليملللين بشللدة "مواالللف اإلدارة افمريكيلللة الحاليلللة المنحلللاخة وايلللر المتو 

الحللاكم فللي إسللرا يي ع للى ت لللاوخ  ميلل  الخطللوط الحمللراي فلللي تنفيلل  مخططاتللز، وبرام للز التوسلللعية، 
 والتيويدية، ووفرت لئحتئي المظ ة واللطاي البتئع المخيد من افرض الف سطينية المحت ة". 
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اريبللة مللن سياسللة اإلمللئي واالبتللخاخ والتيديللد  "أصللبحنا نشلليد حالللةالللوخارة و للاي فللي بيللان صللادر عللن 
بالعقوبللات بيللدف ال لللط ع للى ال للحية، ومناصللرة ال للئد ودعمللز ل تمللادر فللي ارتكللاب المخيللد مللن 

"السياسات االسلتعمارية لاالنتياكات وال لرا م المخالفلة ل قلانون اللدولي والشلرعية الدوليلة". ونلدد البيلان بل
سلللرا ي ية فلللي تنفيللل ها بلللافرض الف سلللطينية المحت لللة عبلللر التو لللز التوسلللعية التلللي تتملللادى الحكوملللة اإل

  تشري ( عشرات البتر االستيطانية العشوا ية، والسعي لتطبيق القوانين اإلسرا ي ية ع ى المستوطنات".لل
 29/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 بلجيكا إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية يدعوالحمد هللا  .7

رامللي الحمللد هللا، ت كيللده ع للى التللخام القيللادة الف سللطينية وع للى  الف سللطيني الللوخراي للدد ر لليس  :رام هللا
الللدولتين، مطالبللاز فللي هلل ا السللياق،  رأسلليا الللر يس محمللود عبللاس، بمتط بللات العم يللة السياسللية وحللي  

، ال بواف إ راياتيا في تقويض ه ا الحي   "إسرا يي"الم تم  الدولي ال سيما االتحاد افوروبي، بإلخام 
ودعلا  سيما توسعيا االستيطاني وحصارها المفروض ع ى اطاع الخة، ووالف انتياكاتيلا بحلق شلعبنا.

االعتلراف بالدوللة  إللىب  يكلا ، الحمد هللا، خئي لقا لز ر ليس اللوخراي الب  يكلي السلابق إي يلو در ريبلو
 الدولتين. ي  ، كخطوة عم ية لدعم ح"القدس الشراية"، وعاصمتيا 1967الف سطينية ع ى حدود 

وثمللللن الحمللللد هللا الللللدعم الب  يكللللي السياسللللي والمللللالي المسللللتمر لف سللللطين، واللللل ر كللللان يخللللره خيللللادة 
م يون دوالر لصالحيا، خاصة أنيا ت تي في ظي  23المساعدات المقدمة لوكالة افونروا، وتخصيط 

 تق يط الر يس افمريكي دونالد ترامب، ل مساعدات افمريكية ل وكالة. 
 28/1/2018 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 شعث: سنطلب من اليابان االعتراف بفلسطين ودخول إطار دولي جديد لرعاية السالم .8

ل عئاات الدولية والشتون الخار ية نبيلي شلع   الس طة الف سطينية ااي مستشار ر يس :وفا -رام هللا 
، "االعتللراف بدولللة ف سللطين، وان 29/1/2018 االثنللين نللز سلليط ب مللن اليابللان خللئي لقا للز مسللتوليياإ

تقلديم دعلم  إللى إ لافةلإلشلراف ع لى عم يلة السلئم،  افاطلابمن االطار اللدولي متعلدد  تكون  خياز 
افحللللد فللللي بيللللان صللللحفي  ،واللللاي شللللع  بعللللد خفللللض التمويللللي افمريكللللي". افونللللروالوكالللللة  إ للللافي

 إعلللئنع لللى  را  اللللدولي فلللي هللل ه المرح لللة، رداز الحللل إطلللارهللل ه الخطلللوة تللل تي فلللي  إن، "28/1/2018
 الر يس افمريكي ترامب القدس عاصمة لدولة االحتئي".

 كوريا ال نوبية. إلى، وسيتو ز بعد  ل  29/1/2018 يصي شع  اليابان االثنينو 
 28/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 إطالق سراح األسيرة إسراء جعابيصأحمد بحر يطالب ب .9
إن ا ية افسرى عامة،  الف سطيني، النا ب افوي لر يس الم  س التشريعي ،ااي أحمد بحر :السبيي

وافسلليرة إسللراي ال عللابيط، ا للية إنسللانية بحا للة لمتابعللة فللي  ميلل  المتسسللات الحقوايللة الدوليللة، 
ز ، خلئي ك ملة للوأكلد بحلر لما تعانيز من ظلروف صلحية صلعبة. نظراز  داعياز إلى إطئق سراحيا فوراز 

خيملة ت لامن ملل  افسليرة  علابيط، ودعمللاز لجأسلرى فلي سلاحة "ال نللدر الم يلوي" الرب مدينللة فلي 
أن ا للللية افسللللرى تلللل تي ع للللى سلللل م أولويللللات عمللللي الم  للللس التشللللريعي  ،28/1/2018 اللللخة، افحللللد

الف سللللطيني، وتشللللكي نللللبض حياتنللللا وو ودنللللا الللللوطني، مطالبللللاز منظمللللة التحريللللر وحركللللة فللللتح بواللللف 
فصلا ي المقاوملة بالعملي السلري  لتبيليض  مناشلداز ، حب االعتلراف بالكيلان اإلسلرا ي يالمفاو ات، وسل

 س ون االحتئي من افسرى البواسي.
 29/1/2018 ،السبيل، عم ان

 
 طالب بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة األسيرة إسراء جعابيصإياد البزم ي .01

فلي اطلاع الخة، أن الشلعب الف سلطيني  الف سلطينية الناطق باسلم وخارة الداخ يلة ،أكد إياد البخم: السبيي
مسللتعد دا مللاز لللدف  كللي ثمللن مللن أ للي أسللرانا افبطللاي، اللا ئز: "ال نسللتلرب مللا يقللوم بللز االحللتئي مللن 

شللعبنا، ومللن حللرق افطفللاي بدبابتللز وطا راتللز هنللا بلللخة، ال ارابللة بلل ن يحللرق  انتياكللات و للرا م بحللق  
إسللراي خيمللة ت للامن ملل  افسلليرة كللد، خللئي ك مللة لللز فللي وأ ".أسللرانا وأسلليراتنا فللي سلل ون االحللتئي

ع لى  ،28/1/2018  عابيط، ودعماز لجأسرى في سلاحة "ال نلدر الم يلوي" الرب مدينلة الخة، افحلد
أسلللرانا "تخ لللى علللن توخارة الداخ يلللة للللن ، وع لللى أن  لللرورة الوحلللدة خ لللف ا لللايا الشلللعب الف سلللطيني

وطالللب البللخم العللالم أ ملل ؛ وخاصللة متسسللات حقللوق  شللعب".وأسلليراتنا، اللل ين هللم درة تللا  مقاومللة ال
اإلنسان، بالتدخي العا ي من أ ي إنقا  حياة افسيرة إسراي ال عابيط، وأن يوفروا ليا العئ  وحقيلا 

 .مركباز  في الحرية، والتي لفق ليا االحتئي التيم وظ ميا ظ ماز 
 29/1/2018 ،السبيل، عم ان

 
 موظف للقطاع التربوي في غزة 1,200وزير التربية ُيعلن إعادة  .00

، عللن اسللتكماي 28/1/2018 أع للن وخيللر التربيللة والتع لليم العللالي صللبرر صلليدم، افحللد :وفللا - رام هللا
وأشار الوخير، فلي  موظف وموظفة إلى عم يم في القطاع التربور في اخة. 1,200إعادة ما يخيد عن 

مللن المع مللين،  500تسلل يم ميللام العمللي لللل  حللداف بيللان صللحفي، إلللى أنللز  للرى بمقللر الللوخارة بلللخة يللوم
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علادة ملدير تربيلة خلان يلونس  10إعادة  وأي از تم   موظفين إداريلين لعم يلم بمقلر اللوخارة فلي القطلاع، وا 
 عبد الرحيم الفرا إلى مواعز.

 28/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 سفة في شارع طولكرمحقيقة اكتشاف العبوات الناتوضح المؤسسة األمنية الفلسطينية  .02

، أمس، حوي اكتشاف العبلوات تو يحياز  بياناز  في الس طة الف سطينية "وفا": أصدرت المتسسة افمنية
ع لى ال للط  الناسفة المخروعة في الشلارع الواصلي بلين ب لدتي عتيلي وعلئر فلي محافظلة طلولكرم، رداز 

 المتسسة افمنية.  د   "مادة تحري ية"ال ر أثير حوي ه ا المو وع، وما تبعز من 
وأو ح البيان أن ان راف التربة  راي افمطار اللخيرة والسيوي التي شيدتيا المنطقة أدى إللى كشلف 
بعللللض ت لللل  العبللللوات، فللللي شللللارع يسللللتخدمز المواطنللللون ويمللللر منللللز العمللللاي والمخارعللللون، وال يسلللل كز 

سلتلراب حلوي خرعيلا فلي ة أو معسكر لقوات االحتئي، ملا يثيلر االعمر مستوطنون فنز ال يرتبط بمست
وااملت الشلرطة بوا بيلا اللوطني باتخلا  اإل لرايات الئخملة لحمايلة  ه ا المكان، ومن يقف وراي  ل .

المواطنين، ف ا قت الشارع أملام الملارة، والمركبلات، فلي ظلروف  ويلة سلي ة، وشلرعت بعم يلات مسلح 
 انللب الطريللق تفصللي بينيللا ع للى  وأخللرىعبللوة،  للخي منيللا تحللت اإلسللف ت،  11فللي المنطقللة لتكتشللف 

متللار ا ي للة، موصللولة ب سللئ  كيربللاي ممتللدة إلللى الحقللي الم للاور، واامللت وحللدة مكافحللة افللللام فللي أ
 دون واوع إصابات أو أ رار. يمنةالشرطة بتفكيكيا وبتف يرها بصورة 

 29/1/2018، األيام، رام هللا
 

 ئم االحتالل وانتهاكاتهللتغطية على جراعن المقاومة يهدف  غرينبالت تصريح: حماس .11
 ايسللون ، مللب ل شللرق افوسللطاتر الللر يس افمريكللي دونالللد مبعللو  أدانللت حركللة حمللاس تصللريحات 

 ، وعدتيا عدا ية تيدف ل تلطية ع ى  را م االحتئي.ارينبئت
علن المقاوملة ، ل شلرق افوسلط ترامبتصريحات مبعو  ، أن حركةالفوخر برهوم، الناطق باسم  وااي

عدا يلة؛ تيلدف ل تلطيلة ع لى  لرا م االحلتئي وانتياكاتلز، ودور اإلدارة تعد تصلريحات  وحركة حماس
 افمريكية في الواوف وراي العنف واإلرهاب اإلسرا ي ي  د اطاع اخة.

 28/1/2018، غزة، موقع حركة حماس
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 الحمد هللا تداعيات تجاهلها الحتياجات مستشفيات غزة حكومةل حماس تحم    .11
اس حكوملة راملي الحملد هللا التلداعيات النا ملة علن ت اه يلا احتيا لات المستشلفيات حم ت حركة حم
وااي الناطق باسم الحركة فوخر برهوم في تصريح صحفي افحد، إن ت اهلي حكوملة  في اطاع اخة.

الحمللد هللا الحتيا للات مستشللفيات اللخة مللن الواللود والللدواي، إسلليام وا للح فللي  للرب مقومللات صللمود 
وحم لي برهلوم الحكوملة التلداعيات كافلة، داعيلاز الكلي الف سلطيني الوالوف  نحو االنييار.أه نا ودف  اخة 

 عند مستولياتيم ت اه ه ا اإلهماي المتعمد بحق اخة وأه يا.
 28/1/2018، غزة، موقع حركة حماس

 
 "إيتمار" إحباط تسلل لمستوطنة  يدعياالحتالل  .11

للا ع للى مسللتوطنة  ادعللى اإلعللئم العبللرر، بلل ن اللوات االحللتئي: نللاب س اإلسللرا ي ي اللد "أحبطللت" ه ومز
 "إيتمار" اإلسرا ي ية المقامة ع ى أراٍض ف سطينية شراي مدينة ناب س  شماي القدس المحت ة(.

" العبلللرر، إن القلللوات اإلسلللرا ي ية اعتق لللت ف سلللطينيزا الللرب "إيتملللار" كلللان يرتلللدر خر 0404والللاي مواللل  "
 ال يش، ولديز أدوات عسكرية.

  العبلللرر المقلللرب ملللن ال للليش، أن ف سلللطينيزا يخلللر تمكلللن ملللن الفلللرار ملللن المكلللان، عقلللب و كلللر المواللل
 اكتشاف القوات اإلسرا ي ية ليما أثناي محاولتيما "التس ي" لداخي مستوطنة إيتمار من ال ية الخ فية.

" العبريلللة، بللل ن  للليش االحلللتئي علللخخ ملللن توا لللده العسلللكرر بمحللليط مسلللتوطنة 20وأفلللاد مواللل  القنلللاة "
ملللار واسلللتدعى الللوات إ لللافية ل بحللل  علللن الف سلللطيني ا خلللر، "الللل ر يبلللدو أنلللز الللد تسللل ي للللداخي إيت

مسلتوطنة بالبقلاي لبونوهت القناة العبرية، إلى أن  يش االحتئي أصدر تع يمات لسكان  المستوطنة".
 داخي المناخي، مو حة أن اوات االحتئي اد باشرت بعم يات تمشيط بحثزا عن الف سطيني الثاني.

 28/1/2018قدس برس، 
 

 كان قد زرع عبوة ناسفة قرب مجمع "غوش عتصيون"": اعتقال فلسطيني معاريف" .11
 كللرت صللحيفة "معللاريف" العبريللة، يللوم افحللد، أن  يللاخ المخللابرات اإلسللرا ي ي  "الشللابا "، : الناصللرة

خرع" عبللوة مللن عمللره، مللن بيللت لحللم   نللوب القللدس المحت للة(، كللان اللد " 27اعتقللي ف سللطينيزا فللي الللل 
 ناسفة ارب م م  "اوش عتصيون" االستيطاني  نوبي المدينة.

رعللت فلي حخيلران/ يونيللو  ، بليلة اسلتيداف دوريللة عسلكرية ع لى الشللارع 2017ونوهلت إللى أن العبلوة خت
 االلتفافي المحا ر لقرية حوسان، ارب م م   "اوش عتصيون" االستيطاني.
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يني "اعترف بني تز استيداف يلية إسلرا ي ية تقلوم ب عملاي وااي بيان ل يش االحتئي، إن الشاب الف سط
واللد و يللت محكمللة "عللوفر" العسللكرية التابعللة  الدوريللة ع للى الشللارع االلتفللافي بمحللا اة اريللة حوسللان".

لس طات االحتئي اإلسرا ي ي؛  نوبي ارب رام هللا  شماي القدس المحت ة(، مسلاي يلوم افحلد، ال حلة 
 ني، دون اإلفصاح عن هويتز من ابي "معاريف".اتيام بحق الشاب الف سطي

 28/1/2018قدس برس، 
 

 قيادي في فتح: وفد الحركة القادم إلى غزة سيحرك المصالحة .11
وفد الحركة "، فايخ أبو عيطة، أمس افحد، إن "فتح"اخة: ااي نا ب أمين سر الم  س الثورر لحركة 

 فة اللربية خئي افيام المقب ة، سيعمي ع ى القيادر ال ر ينور الم يي الى اطاع اخة اادما من ال
 المصالحة، في ظي العراايي التي توا ز ه ا الم ف. "تحري "

، إن "القلدس العربلي"أ اف أبو عيطة، وهو أحد أع اي وفد فتح لحوارات المصلالحة مل  حملاس، للل 
 .مصالحةإرساي وفد إلى اطاع اخة، ي تي في سياق حرصيا ع ى تحري  م ف ال"بل "فتح"ارار 

سيعقد ا تماعات خاصلة بم لف المصلالحة، ملن أ لي العملي ع لى تحريل   يلود "وأشار إلى أن الوفد 
 . المصالحة التي تصطدم بالعديد من العراايي

 29/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 الفصائل بغزة تدعو مصر لفتح معبر رفح .11
دولة مصر الشقيقة، إلى فتح معبر رفح دعت ل نة المتابعة ل قوى الوطنية واإلسئمية في اخة، : اخة

أمام الط بة والمر ى والعالقين، ل تخفيف من معاناتيم خطوةز ع ى طريق فكفكة افخمات التي يخ فيا 
الحصلللار الظلللالم ع لللى القطاع.وااللللت ال  نلللة: إنيلللا نااشلللت خلللئي ا تملللاع عقدتلللز، افحلللد، فلللي الللخة، 

إائق معبر رفح و رورة فتحز أمام الناس خاصة العديد من الق ايا التي تيم شعبنا ومنيا مو وع 
 في ظي اخدياد أخمات أه نا في اطاع اخة بسبب الحصار ال ر يفر ز االحتئي.

 8/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قرار ترامب غضب جديدة ضد   أيامفتح تعلن  .11
تلللراف بالقلللدس عاصلللمة رام هللا: أكلللدت حركلللة فلللتح، فلللي بيانيلللا الثلللامن منللل  إعلللئن تراملللب الللراره االع

رف ليا فر "إلسرا يي ونقي سفارة بئده إلييلا فلي السلادس ملن شلير كلانون افوي/ ديسلمبر الما لي 
مسللاس بحقللوق شللعبنا المعمللدة بالت للحيات ال سللام والمسللتندة إلللى اللرارات الشللرعية الدوليللة والقللانون 
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اامللة ال دولللة الف سللطينية المسللتق ة الللدولي، وفللي مقللدمتيا حللق عللودة الئ  للين وحللق تقريللر المصللير وا 
 ."كام ة السيادة وعاصمتيا القدس الشريف

يلللوم ت لللامن مللل  الشلللعب الف سلللطيني داخلللي افرا لللي  30/1/2018اعتبلللار يلللوم الثئثلللاي "ودعلللت إللللى 
كما أع نت . تقام فيز مسيرات في كافة الب دات والمدن ونقاط التماس م  االحتئي 1948المحت ة عام 

خر في  امعة الن اح فلي نلاب س بلالتخامن مل  مير لان فلي اطلاع الخة وداخلي عن إاامة مير ان مرك
 ."الخط افخ ر ولبنان

 29/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 يتجاهل محاولة االغتيال التي عاشتها األسيرة إسراء جعابيص أمام الكاميرات العالم"األحرار":  .02
العللالم يت اهللي محاولللة االاتيللاي التللي عاشللتيا اللاي خالللد أبللو هللئي افمللين العللام لحركللة افحللرار: "إن 

 افسيرة إسراي  عابيط أمام الكاميرات، ويصر االحتئي ع ى ت فيق االتيامات الظالمة ليا".
فللي افتتللاح "خيمللة الت للامن ملل  افسلليرة  عللابيط" فللي سللاحة "ال نللدر  كئمللز  للاي خللئي مشللاركتز

تئي تلر  افسلرة تحتلرق، وصلنفت الحلروق وأ لاف: "االحل. الم يوي" ارب مدينة الخة، أملس افحلد
ب نيللا كبيللرة  للداز، يحللاوي تلطيللة  ريمتللز باتيامللات باط للة وظالمللة"، مشلليراز إلللى أن هلل ا حالللة إنسللانية 

 فا حة ووا حة لمعاني الت امن والمساندة في ه ا العالم الظالم.
ي، والل ين للم نسلتم  ليلم واسلتي ن القيلادر الف سلطيني مطالبلة الادة العلالم بلاإلفرا  علن  نلود االحلتئ

 إدانة ل  ريمة الصييونية باستيداف أم ف سطينية تعيش كي معاني الم ساة. وفق اولز.
 29/1/2018، السبيل، عم ان

 
 " يعلنون االستنفار وحل التنظيم في سجن النقبالجهادأسرى " .01

، علن حاللة أع ن أسرى حركة ال ياد اإلسئمي في س ن النقب الصحراور أمس:  ماي اي  -اخة 
االسلللتنفار وحلللي التنظللليم؛ ردزا ع لللى اعتقلللاي سللل طات االحلللتئي اإلسلللرا ي ي شلللقيقة أحلللد افسلللرى خلللئي 

واحت خت إدارة س ن "النقب" عصر أمس، حنان ردايلدة شلقيقة افسلير  ملاي ردايلدة ملن ب لدة  خيارتز.
 يقيا في س ن "النقب".العبيدية ا اي مدينة بيت لحم  نوب بال فة اللربية المحت ة، أثناي خيارة شق

 28/1/2018، فلسطين أون الين
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 تزف أحد مجاهديها إثر مرض عضال القسامكتائب  .00
إلى العئ أحد م اهلدييا افبطلاي ملن مدينلة رفلح  ،خفت كتا ب القسام ال ناح العسكرر لحركة حماس
الم اهلد  واالت كتا ب القسام في بيان عسلكرر إن  نوب اطاع اخة وال ر توفي إثر مرض ع اي.

 عاما( توفي صباح يوم افحد إثر مرض ع اي ألم بز. 70القسامي أحمد حسن سالم عوي ة  
 28/1/2018، غزة، موقع حركة حماس

 
 نتنياهو: سأبحث مع بوتين تفعيل التنسيق العسكري حول سورية .01

ح  مللل  كشلللف ر للليس اللللوخراي اإلسلللرا ي ي بنيلللامين نتنيلللاهو أنلللز سللليب: روسللليا اليلللوم - القلللدس المحت لللة
 الر يس الروسي، االثنين، تعخيخ التنسيق العسكرر بين الب دين حوي سورية.

وااي نتنياهو أثناي ا تماعز افسبوعي م  أع اي الحكومة، يوم افحد: "ادا س لتقي الر يس الروسي 
فئديميلللر بلللوتين، وسللل بح  معلللز التطلللورات فلللي الشلللرق افوسلللط وتعخيلللخ التنسللليق بلللين  للليش اللللدفاع 

 ي والقوات المس حة الروسية حوي سورية، إ افة إلى ا ايا أخلرى  ات أهميلة بالنسلبة فملن اإلسرا ي
 إسرا يي".

 28/1/2018، الغد، عم ان
 

 بالضفة يطرح اقتراح قانون لسريان السيادة على الكتل االستيطانية "الليكود" .01
اح اللانون يق للي أع للن ع للو كنيسللت عللن حللخب "ال يكللود"، تقديمللز ااتللر : برهللوم  رايسللي - الناصللرة

بسللريان "السلليادة اإلسللرا ي ية"، ع للى كافللة الكتللي االسللتيطانية فللي ال للفة الف سللطينية المحت للة، بمو للب 
اللللرار حللللخب "ال يكللللود"، ابللللي شللللير. وأع للللن النا للللب المتطللللرف يللللويف كلللليش، أنللللز تقللللدم بللللااتراح اللللانون 

ت ال لللفة، بمو لللب ل كنيسلللت، يق لللي بسلللريان ملللا يسلللمى "السللليادة اإلسلللرا ي ية" ع لللى كاملللي مسلللتوطنا
. ال ر 2017القرار ال ر اتخ ه الم  س المركخر لحخب "ال يكود"، في اليوم افخير من العام الما ي 

عقللد بليللاب ر لليس الحللخب، ور لليس الحكومللة بنيللامين نتنيللاهو، إال أن افخيللر لللم يسللتخدم صللئحياتز 
 بمن  عقد   سة الم  س المركخر، ما يعني موافقتز ع ى م مونيا. 

 29/1/2018، د، عم انالغ
 

 "النفوذ اإليراني"بسبب  ا  مباشر لبنان تهديدا  تهدد "إسرائيل"  .01
يبسلط نفلو ه ويفلرض سلطوتز  "حلخب هللا"ااي الناطق العسكرر، العميد رونلين ملاني يس، إن تي ابيب: 

رة ع ى القيادات السياسية في لبنان، ويشكي تيديدا خطيرا إلسرا يي، من ش نز أن ي ر إلى حرب مدم



 
 
 
 

 

 15 ص             4539 العدد:             1/29/2018 اإلثنين التاريخ: 

                                    

نشلللر بيلللان تحللل ير وتيديلللد مباشلللرين ل ملللواطنين والقلللادة ال بنلللانيين، ع لللى خ فيلللة تنلللامي النفلللو  و  ل ب لللد.
لقلد أصلبحت لبنلان بفعلي تخلا ي السل طات ال بنانيلة "اإليرانلي. والاي فلي رسلالة مو يلة بال للة العربيلة: 

ي إن إيلران افتتحلت مصن  صواريخ كبير. فالمو وع ليس م ر د نقي أس حة أو أمواي، أو استشارة؛ ب
 . "فرع إيران هنا( -فرعاز  ديداز تحت اسم:  لبنان 

سلنة "وختم ماني يس رسالتز باإلشارة إلى االنتخابات البرلمانية ال بنانية في ملايو  أيلار( المقبلي، فقلاي: 
سللتكون سللنة امتحللان بالنسللبة ل كيللان ال بنللاني. فيللي ال ميللور الللدولي ولبنللان سيسللمحان إليللران  2018

اامللة مصللن  صللواريخ دايقللة كمللا يحللاوالن فللي و  حللخب هللا( باسللتلئي بللراية رتسللاي الدولللة ال بنانيللة، وا 
ه ه افي ام، وهي سين ح  حخب هللا( بتحويي الدولة بشكي رسلمي إللى دوللة برعايلة إيرانيلةج ملن  يتنلا 

عناها وا لللحة، فللي إسلللرا يي، وكملللا أثبتنللا فلللي السلللنوات افخيللرة، الخطلللوط الحملللراي افمني للة التلللي و للل
  ."ونحن نثبت  ل  كي  أسبوع

 29/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 الليكود ويدعو للتغييرحزب رئيس الكنيست ينتقد نتنياهو و  .01
و ز ر يس الكنيست، يولي إدلشطاين، انتقادات شديدة ال ي ة للر يس الحكوملة اإلسلرا ي ية : محمد وتد

ي دوناللد مريكلبينا أن نتنيلاهو يسلير ع لى خطلى اللر يس افبنيامين نتنياهو، ولحخب ال يكود الحاكم، م
ترامب، في تعام ز م  افحخاب والقيادات اإلسرا ي ية، ويتملادى فلي التصلريحات المثيلرة ل  لدي، حيل  

 ال يتصرف كر يس ل حكومة، فيما صرح ب نز يرى  رورة لتليير اا مة ال يكود االنتخابية.
كلللود، وردت فلللي تسللل يئت مسلللربة بثتيلللا اإل اعلللة اإلسلللرا ي ية، يلللوم انتقلللادات إدلشلللطاين لنتنيلللاهو وال ي

تصريحات ر يس الكنيست وردت خلئي ا تملاع مل لق عقلد ابلي أسلبوعين وح لره شخصليات  افحد.
بللارخة فللي الصللييونية الدينيللة، حيلل  أعللرب إدلشللطاين عللن انتقللادات شللديدة ال ي للة ونللادر  للد ر لليس 

 ال يكود.الحكومة وك ل   د فصيي واس  في حخب 
 28/1/2018، 48عرب 

 
 للمحرقة اإلسالمي العالمترحب بإدانة رابطة  ية"سرائيل"الخارجية اإل .01

 العللالمرحبللت وخارة الخار يللة اإلسللرا ي ية برسللالة اإلدانللة التللي بعثيللا افمللين العللام لرابطللة : محمللد وتللد
ة "اليولوكوسللت" فللي الشلليخ محملد بللن عبلد الكللريم العيسلى، حللوي المتحلف التلل كارر ل محرال اإلسلئمي

واللاي النللاطق ب سللان وخارة الخار يللة اإلسللرا ي ية لإلعللئم العربللي، حسللن كعبيللة، فللي  الواليللات المتحللدة.
تصللريح لوسللا ي اإلعللئم إن "إسللرا يي تعللرب عللن تقللديرها العميللق لمثللي هلل ه التصللريحات، مللن  انللب 
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 لامنز مل   لحايا اليولوكوسلت، وتلاب : "إننلا إ  نشلكره ع لى ت الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسلى".
لن مي بالوات  اتز أن تتظافر ال يود من ابي الدوي الم لاورة، ملن أ لي إدانلة المحرالة الناخيلة، لتفنيلد 

لقاي الييود بالبحر".  الدعوات التي نسمعيا صباح مساي من اإليرانيين ويية هللا، بو وب حرق وا 
 29/1/2018، 48عرب 

 
 لعاد"جالبؤرة االستيطانية "حفات  ةعنشر  ؤجلت اإلسرائيليةحكومة ال .01

أر  ت الحكومة اإلسرا ي ية، خئي   ستيا افسبوعية، يوم افحد، التصويت ع ى شلرعنة : محمد وتد
 عاد"، فيما ااي ر يس الحكومة، بنيامين نتنيلاهو، ب نلز سليعمي ع لى طلرح  البترة االستيطانية "حفات 

قلللللد اف يلللللخة افمنيلللللة اإلسلللللرا ي ية، أن تسلللللوية البلللللترة وتعت المشلللللروع ل تصلللللويت فلللللي افسلللللبوع القلللللادم.
االسلللتيطانية ايلللر ممكلللن اانونيلللا، وع يلللز امتنعلللت الحكوملللة علللن منااشلللة المو لللوع والتصلللويت ع لللى 

 شرعنة البترة االستيطانية القريبة من مدينة ناب س شمالي ال فة اللربية.
ن الق لية وفى بداية   سة وخراي ال يكود، الاي نتنيلاهو إن "ت  يلي المنا اشلة يعلود فسلباب تكتيكيلة، وا 

 ستنااش افسبوع القادم بالتنسيق م  المبادر لئاتراح وخير افمن أفيلدور ليبرمان".
وااي نتنياهو لوخرا ز إن "منتقلدر التل خير فلي القلرار يلدركون أنلز سليتم تقلديم مقتلرح المشلروع افسلبوع 

 ت الحق باعتباره إن اخا ليم".المقبي، وهم يفع ون  ل  في محاولة لتقديمز في وا
 28/1/2018، 48عرب 

 
 مقاطعتها ضد   "إسرائيل"مؤتمر دولي في  .01

تلللي أبيلللب: بلللدعوة ملللن الحكوملللة اإلسلللرا ي ية، سللليقام فلللي القلللدس اللربيلللة ملللتتمر دوللللي لمحاربلللة نشلللاط 
مللن وحسللب بيللان الخار يللة اإلسللرا ي ية فللإن م للات ر للاي القللانون  حركللات مقاطعللة إسللرا يي فللي العللالم.

إسلرا يي والعللالم سيشللاركون فلي هلل ا المللتتمر اللل ر سليعقد، الشللير المقبللي فلي القللدس، لصلليااة يليللات 
وهلل ا هللو أوي مللتتمر مللن نوعللز فللي إسللرا يي. واللد  اانونيللة لمحاربللة مبللادرات المقاطعللة  للد إسللرا يي.

المنتلدى القلانوني بادرت إلى تنظيمز كي ملن وخارة الشلتون االسلتراتي ية ونقابلة المحلامين اإلسلرا ي ية و 
 دولة، ح ورهم ه ا الحد . 24محام ور ي اانون من إسرا يي و 200الدولي. وأكد نحو 

 29/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 مظاهرة ضد الفساد الحكومي  20: بيبتل أ .12
اإلسلللرا ي يين، ال ي لللة ابلللي الما لللية فلللي المظلللاهرات افسلللبوعية التلللي تطاللللب ف أالشلللار  تلللي أبيلللب: 

مظاهرة في عدة مواا  فلي أنحلاي  20ة ر يس الوخراي بنيامين نتنياهو بتيمة الفساد. فقد  رت بمحاكم
الللبئد  للد الفسللاد السلل طور. و للرت المظللاهرة الر يسللية فللي سللاحة هبيمللا فللي تللي أبيللب، بقيللادة إلللداد 

في تي معت خئي المظاهرة وست . "الفاسدون إلى البيت"يانيف. وحمي المتظاهرون الفتات كتب ع ييا 
أبيب، رسا ي مخت فة  د الفساد الحكومي ور يس الوخراي بنيامين نتنياهو، و د طرد طالبي ال  وي، 

  و د ر ي افعماي كوبي ميمون، و د ت وي  ال و من ابي مصافي حيفا، واير  ل . 
فلي بيتلاح تكفلا، ع لى مقربلة ملن  " لورين"وباإل افة إلى مظاهرة تي أبيب،  لرت مظلاهرة فلي ميلدان 

واللاد المظللاهرة هنللا  مينللي نفتللالي، مللدير بيللت نتنيللاهو  منللخي المستشللار القللانوني ل حكومللة منللدلب يت.
 سابقا. وحمي المتظاهرون الفتات تدعو إلى استقالة مندلب يت.

 29/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 حصار العيسوية مستمر واالعتقاالت متواصلة .30
 ي، إائق المداخي الر يسية لب دة العيسوية في مدينة القدس واص ت اوات االحتئي اإلسرا ي: رام هللا

ودف  ه ا اإلائق أهالي الب دة  سيارات عسكرية في الشوارع. مفا ئالمحت ة، إ  و عت بشكي 
ما يحصي هو عقاب  ماعي تفر ز القوات  أنلئحت ا  ارب حوا خ االحتئي، واعتبروا 

وأع نت مصادر ف سطينية في المدينة أن  المتواص ة معيا.اإلسرا ي ية ع ى الب دة، بسبب الموا يات 
س طات االحتئي اعتق ت خمسة مقدسيين، بينيم طفي ع ى افاي، خئي المداهمات التي تنف ها 

 بشكي يومي في المدينة المقدسة.
 29/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 محاوالت إسرائيلية لتفريغ أربع مدارس فلسطينية وسط الخليل .32

فة اللربية المحت ة : خاط "ف سطين" -خ يي ال  كشفت مصادر مح ية في مدينة الخ يي  نوب ال  
عن تصاعد المحاوالت اإلسرا ي ية لتفريغ أرب  مدارس وااعة ع ى مقربة من حوا خ عسكرية واريبة 

حتئي وأفاد، عارف  ابر، الن اشط في توثيق انتياكات اال نسبيا من المس د اإلبراهيمي وسط المدينة.
ر عم يات اإلرهاب ل ط بة ول مواطنين  في المنطقة ال نوبية لمدينة الخ يي ب ن  س طات االحتئي تكر 

 المقيمين في محيط الحوا خ العسكرية والبتر االستيطانية.
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وبي ن  ابر أن  المدارس المستيدفة هي مدارس: خياد  ابر، ومدرسة الفيحاي ل بنات والمدرسة 
عة في ا ب المدينة، التي ال يمكن ل ط بة الوصوي إلييا إال  بعد تعر  يم ل مئحقات اإلبراهيمية الواا

وعم يات التفتيش ع ى الحوا خ العسكرية، إ افة إلى مدرسة ارناطة الوااعة في حي  تي الرميدة 
والتي ي رر الدخوي إلييا عبر معابر تشبز المعابر الحدودية، ويخ   فييا الط بة والمع مون 

يابا.واليي   ات اإلدارية إلى س س ة عم يات تفتيش واحت اخ يومية  هابا وا 
 29/1/2018الين،  أون فلسطين

 
 ل المستوطنين يستدعي وقفة جادةب  الشيخ كمال الخطيب: استمرار اقتحام األقصى من ق   .33

 أكد نا ب ر يس الحركة اإلسئمية السابق في الداخي الف سطيني المحتي، الشيخ كماي: رام هللا
الخطيب، أمس افحد، أن استمرار ااتحام المستوطنين ل مس د افاصى بوتيرة تصاعدية، في ظي 
استلفاي واياب كامي لما ي رر من ابي اإلعئم وال يات الرسمية، يستدعي منا وافة  ادة لموا ية 

ح ر في و  الخطر القا م، بمحاولة فرض دولة االحتئي أمرا وااعا بتقسيم افاصى خمانيا ومكانيا.
تصريح صحافي لز، من التفريط بالقدس والمس د افاصى، و ل  بترويج افنظمة العربية المستمر 
لفكرة التقسيم، كي يرفعوا عن أنفسيم ما أسماه عار الحر ، و ريبة االنتصار ل قدس والمس د 

 افاصى.
 29/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إضراب شامل في مرافق األونروا بغزة اليوم .34

عم اإل راب الشامي صباح اليوم االثنين،  مي  مرافق وكالة اللو  وتشليي الئ  ين : اخة 
"افونروا" في اطاع اخة، و ل  كخطوة احت ا ية أولى ع ى ارار اإلدارة افمريكية تق يط الميخانيات 

  لقدس.والدعم ل وكالة عقابا لمواف الس طة الف سطينية الرافض لقبوي إمئيات واشنطن بش ن ا
ألف موظف من موظفي "افونروا" كخطوة أولى احت ا ية، واد تكون  13وشمي اإل راب أكثر من 

افكبر ع ى مستوى التحركات الف سطينية ل تعبير عن رف يم بش ن ارار الواليات المتحدة تق يط 
أمين سر اتحاد وأكد   م يون دوالر كانت تقدم لميخانية الوكالة. 125المساعدات عن "افونروا" بنحو 

الموظفين يوسف حمدونة، أن اتحاد الموظفين ارر البدي ب وي خطوات االحت ا   د ارار الواليات 
المتحدة بتق يط الميخانية المقدمة لجأونروا وتنظيم وفقز ومسيرة حاشدة يشار  فييا  مي  العام ين في 

لصحة والمواد الل ا ية ابي الحفاظ افونروا؛ ل حفاظ ع ى حقوق الئ  ين الف سطينيين في التع يم وا
 ع ى حقوق العام ين في افونروا.

 29/1/2018، فلسطين أون الين
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 2018 سنةمنذ بداية  52أطفال فلسطينيين واعتقال  ثالثةاستشهاد  .35
رام هللا: االت وخارة اإلعئم الف سطينية إن اوات االحتئي اإلسرا ي ي ما خالت تصعد من اعتداياتيا 

محافظات، وارتفعت وتيرة اعتدايات االحتئي  د افطفاي الي الف سطينيين في كافة بحق افطفا
 6/12الف سطينيين في أعقاب االحت ا ات الف سطينية ع ى ارار الر يس افمريكي دونالد ترامب في 

أطفاي  3استشيد  2018من العام الما ي بإعئنز القدس عاصمة لدولة إسرا يي. فمن  بداية عام 
 .تمحافظاالطفئ في كافة  52ي إطئق اوات االحتئي النيران ع ييم، واعتقي من خئ

 29/1/2018القدس العربي، لندن، 
 
 البطريرك ثيوفيلوس: ال حلول سلمية دائمة بدون القدس  .36

ااي البطرير  ثيوفي وس الثال ، بطرير  القدس وسا ر أعماي ف سطين وافردن، إن القدس هي مفتاح 
نطقة وربما العالم أ م ، وانز لن تكون هنا  ح وي س مية دا مة وعادلة ما لم تكن السئم في الم

بطرير  ال اي  ل ، بحسب بيان صحفي صادر عن البطريركية، خئي استقباي  القدس في  وهرها.
اعتداي ع ى موكبز في السادس من الشير ال ارر في  إثروفودا مت امنة معز والكنيسة افرثو كسية 

كنيسة الميد في احتفاالت عيد الميئد حسب التقويم  إلىت لحم أثناي تو يز والوفد المرافق مدينة بي
 الشراي.

 29/1/2018الرأي، عم ان، 
 

 مؤسسات خيرية تدعو لتدشين حملة إغاثة عاجلة إلنقاذ القطاع .37
دعت متسسات خيرية ف سطينية في اطاع اخة منظمات افمم المتحدة إلى تدشين حم ة : وكاالت

إااثة عا  ة إلنقا  القطاع من "كارثة إنسانية".  اي  ل  خئي تظاهرة نظميا ت م  المتسسات 
الخيرية في اطاع اخة ابالة مقر مكتب تنسيق الشتون اإلنسانية التاب  لجأمم المتحدة  من حم تز 

ف سطينيين، وااي بيان  رى تئوتز خئي التظاهرة، التي شار  فييا عشرات ال الشعبية  أنق وا اخة(.
إن "افو اع في اطاع اخة كارثية  دزا وم ساوية إلى أبعد الحدود وهي أسوأ من أن يتحم يا شعب 

 و ل  بسبب الحصار. أو أن يصبر ع ييا م تم ". 
 29/1/2018الخليج، الشارقة، 
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 األقصىالمسجد  يواصلون اقتحام مستوطنونال .38
 ر ت مودية في المنطقة الشراية في منطقة باب طقوسا وشعاييود أدى مستوطنون : القدس المحت ة

مس، وبحسب مستوي العئاات العامة أالرحمة من المس د افاصى المبار  خئي ااتحام نف وه 
مستوطنا ااتحموا المس د افاصى من باب  59واإلعئم بافوااف اإلسئمية فراس الدبس، فإن 

خئي الفترة الصباحية ع ى عدة م موعات، الملاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتئي الخاصة 
 وت ولوا في أنحاي متفراة، وسط ت قييم شروحات عن "الييكي" المخعوم.

 29/1/2018الرأي، عم ان، 
 

 في مختلف األراضي المحتلة االحتالل يقمع التظاهرات الغاضبة .39
را ي ي في مخت ف اندلعت موا يات عنيفة، أمس، م  اوات االحتئي اإلس: نادية سعد الدين -انعم  

افرا ي المحت ة، أثناي امعيا، بالقوة العسكرية العاتية، التظاهرات الف سطينية اللا بة  د ارار 
الر يس افمريكي، دونالد ترامب، "االعتراف بالقدس عاصمة ل كيان اإلسرا ي ي"، مما أسفر عن واوع 

ونف ت اوات االحتئي حم ة ااتحامات لمناطق مخت فة  إصابات واعتقاالت بين صفوف المواطنين.
من افرا ي المحت ة، تخ  تيا عم يات اعتقاي واسعة خئي الموا يات م  الف سطينيين، التي أسفرت 

 عن واوع إصابات بين صفوفيم.
 29/1/2018الغد، عم ان،  

 
 الوقود يفاقم األزمة الصحية بغزة .41

يوم افحد من تواف بعض المستشفيات في القطاع خئي  ح رت وخارة الصحة الف سطينية في اخة
وااي المتحد  باسم الوخارة في اخة أشرف القدرة في بيان صحفي  ساعات بسبب أخمة نفاد الواود.

"ساعات تفص نا عن تواف الخدمة بشكي كامي في مستشفيي بيت حانون والدرة لجأطفاي افحد يوم 
 بسبب ارب نفاد يخر اطرة من الواود".

 28/1/2018الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 تراجع حاد في حركة البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم .40
كشف مصدر مستوي ومط   ع ى حركة الب ا   الواردة ل قطاع أن المعدي اليومي لعدد  حامد  اد:

كان شاحنة في حين  320الشاحنات المحم ة بالب ا   الواردة ل قطاع ب غ خئي الشير الحالي نحو 
ن وبيا  شحنة يومياز. 800 إلىمن العام الما ي  افويعدد الشاحنات الواردة يصي حتى النصف 
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من الشاحنات الواردة حالياز ل قطاع محم ة  %50اسمز أن  إلى اإلشارةالمصدر  اتز ال ر ف ي عدم 
سمنتمن حصمة  اإلنشا يةبالمواد  الشاحنات يقي عدد  افياموحديد بناي، متكداز أنز في بعض  وا 

الموردين اإلسرا ي يين  أوساطال ر أثار حالة من االستياي في  افمر ،شاحنة يومياز  300الواردة عن 
 ل ب ا   المخت فة.

من  يتز أشار مدير العئاات العامة في ارفة ت ارة وصناعة اخة د ماهر الطباع في حدي  لل 
خة نتي ة النعدام القدرة الشرا ية لدر ا أسواقحالة الكساد الت ارر التي تخيم ع ى  إلى افيام

وأو ح الطباع أن نسبة االنخفاض في ح م الب ا   الواردة ت اوخ  المواطنين وتكدس الب ا  .
 و ل  بالرام من االنخفاض في افسعار وحمئت التنخيئت من ابي الت ار والشركات. %50أكثر 

 29/1/2018هللا،  رام األيام،
 

 2017خالل  %10في قطاع غزة انخفاض معدالت الزواج  .42
، فيما %10أظيرت معطيات رسمية، يوم افحد، انخفاض معدالت الخوا  في اطاع اخة بنسبة : اخة

وااي ر يس الم  س افع ى ل ق اي  ترا عت نسبة الطئق بنسبة محدودة مقارنة بالعام ال ر سبقز.
 2017  في اطاع اخة ل عام الشرعي حسن ال و و، في متتمر صحفي بلخة: إن عدد حاالت الخوا

(، خئي عام 19,248( بينما كانت  17,367عن العام السابق، حي  ب غ   %10.8ترا عت بنسبة 
( بالخطير، وال ر ينعكس س باز ع ى الم تم ، واصفاز إياه %10.8ووصف ال و و متشر   .2016

 شباب عن الخوا .عخوف ال سب بببالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وا ة الماي، ما 
 28/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إطالق مشروع تقديم وجبات غداء يومي ا لز"أفقر فقراء" غزة .43

أع ن النا ب عن كت ة التليير واإلصئح بالم  س التشريعي الف سطيني  ماي نصار عن : اخة
 ين الفقراي في محافظة اخة.إطئق مشروع لدعم "أفقر فقراي" اخة لتقديم و بات اداي يوميزا ل مواطن

وااي نصار في بيان وصي "صفا" نسخة عنز اليوم افحد إن المشروع يستيدف أفقر فقراي اخة ويبدأ 
 شخط، وستخداد خئي الفترة المقب ة. 400صينية أرخ بشكي أولي تكفي لل  100بتقديم 

ا أن تك فة المشروع  ودعا أهي الخير والعطاي ل تفاعي م  المشروع وتقديم الدعم المادر لز، مو حز
 ألف شيكي شيريزا حتى ال حظة. 20تب غ نحو

 28/1/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 عاما 12رئيس تجمع المؤسسات الخيرية: غزة تمر بأسوأ أحوالها اإلنسانية منذ  .44
القطاع يمر ااي ر يس ت م  المتسسات الخيرية في اطاع اخة أحمد الكرد: "إن : محمود فودة - اخة

عاما"، مبينا أن عشرات  12ب سوأ أو اعز اإلنسانية من  فرض الحصار  اإلسرا ي ي( ع ى اخة ابي 
 يالف المواطنين باتوا في اوا م انتظار المعونات من ال معيات الخيرية.

وأو ح ر يس ت م  المتسسات الخيرية، أن صعوبة افو اع اإلنسانية طالت  مي  القطاعات 
تع يم والبي ة والشتون اال تماعية بما فييا البطالة والفقر، وي اف إلييم القطاع الخراعي كالصحة وال

ال ر تدهورت أو اعز في افشير الق ي ة الما ية، مشيرا إلى أن ما سبق يتكد أن اخة باتت ع ى 
 حافة الكارثة اإلنسانية.

 29/1/2018الرسالة.نت، 
 

 يضع خطة عمل لمواجهة تداعيات إعالن ترامب   الجاليات الفلسطينية" في أوروبا"اتحاد  .45
االتحاد العام ل  اليات الف سطينية في أوروبا ورشة عمي في العاصمة نظ م  ":وفا" -بودابست

الينلارية بودابست، تحت شعار: "القدس عاصمة ف سطين افبدية"، لنقاش وبح  خطة عمي 
كي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة ل مرح ة القادمة في  وي تداعيات إعئن الر يس افمري

وطالب االتحاد ال  نة التنفي ية لمنظمة التحرير الف سطينية،  لدولة االحتئي ونقي سفارة بئده إلييا.
عادة النظر 16/1/2018بتاريخ  28بتنفي  ارارات الم  س المركخر الف سطيني الصادرة عن دورتز  ، وا 

دة الشعب الف سطيني بعدم التياون م  كي من تسوي لز نفسز في العم ية السياسية، وأهاب بقيا
وشدد االتحاد في بيانز ع ى  رورة إن اخ الوحدة  تسريب أرا ي القدس وكي افرا ي الف سطينية.

في دوي أوروبا، ومساندتيا،  BDSالوطنية الف سطينية، كما دعا إلى تعخيخ دور ل ان المقاطعة 
 .لمحاصرة االحتئي دوليا

 28/1/2017ة الجديدة، رام هللا، الحيا
 

 تحذير أهالي القدس من تسجيل أبنائهم في المنهاج "اإلسرائيلي" .46
ح ر االتحاد العام فولياي أمور الطئب في مدارس القدس، من الواوع بشر  االحتئي : رام هللا

رسمي، إن وااي االتحاد، في بيان  ومخططاتز التي تستيدف تيويد التع يم في المدينة المقدسة.
"ب دية االحتئي أاامت أخيرا مراكخ لتس يي الط بة ال دد ل عام الدراسي المقبي، وعم ت ع ى فرض 

وأكد البيان ع ى أن "ب دية االحتئي عمدت  وصوي أولياي افمور لي ه المراكخ من أ ي التس يي".
اق بدراسة المنيا  إلى توظيف أشخاط ميمتيم الوحيدة تس يي أكبر عدد من الطئب ال دد لئلتح
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اإلسرا ي ي"، وأن ه ه الخطوة تتم من خئي إاناع أولياي افمور ك با ب ف  ية التس يي بالمنيا  
 ".اإلسرا ي ي

 29/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل"مصر: االعتراف بدولة فلسطين سيشكل ضغطا  على  .47
سيشكي  لطاز ع ى إسرا يي إلي اد أكدت مصر أن االعتراف بف سطين كدولة بترا:  –القاهرة 

 ح وي، وأن هنا  مساعي الستخئط اعتراف دولي بدولة ف سطين وحقوق الشعب الشرعية.
وأشار وخير الخار ية المصرر سامح شكرر، خئي حوار في أحد البرامج الف ا ية المصرية، إلى 

إلى  أشارهق افوسط، في ان مصر تعمي ع ى عودة دور الواليات المتحدة إلى عم ية السئم بالشر 
حرط الس طة الف سطينية ع ى مواص ة عم ية السئم، متكداز أن الدف  بحي الدولتين سياسة مصرية 

 ثابتة، كما أن القاهرة دوما داعمة ل قرار الف سطيني.
 29/1/2018، الدستور، عم ان

 
 عاصمزة للفزلسطينيزيزن : نؤي د حل  الدولتين والقدس الشزرقيززةرئيس ألمانيا يلتقيملك األردن  .11

عقد  ئلة الم   عبدهللا الثاني م  ر يس  ميورية ألمانيا االتحادية فران  والتر :  بترا( -عمان
شتاينمير، في اصر الحسينية، أمس افحد، مباحثات ركخت ع ى عئاات الشراكة االستراتي ية بين 

ناولت المباحثات التطورات المرتبطة وت الب دين الصديقين، وم مي التطورات اإلا يمية والدولية.
بالق ية الف سطينية والقدس، حي  أكد الم    رورة تكثيف ال يود الدولية لكسر ال مود في العم ية 
الس مية، مشددا ع ى أن مس لة القدس ي ب تسويتيا  من إطار الحي النيا ي واتفاق سئم عادي 

إاامة الدولة الف سطينية المستق ة وعاصمتيا القدس وشامي بين الف سطينيين واإلسرا ي يين، يف ي إلى 
 الشراية. 
، امس، ر يس الكنيسة افسكت ندية المطران الدكتور ديري  براونينج في عبد هللا الثانيواستقبي 
حي  اكد  أن افردن مستمر بالقيام بدوره، وبمو ب الوصاية الياشمية ع ى المقدسات  ا تماع،

لقدس، في حماية ه ه المقدسات، مشددا  ئلتز ع ى أن المقدسات اإلسئمية والمسيحية في ا
 المسيحية تحظى بنفس االهتمام والرعاية التي نولييا ل مقدسات اإلسئمية.

    29/1/2018الغد، عم ان، 
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 الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية -إلطالق الشركة األردنية  التحضير .11
لميندس خالد الحنيفات ونظيره الف سطيني الدكتور سفيان س طان بترا اتفق وخير الخراعة ا: السبيي

 –خئي لقاي بينيما في وخارة الخراعة اليوم االحد ع ى التح ير إلطئق اريب ل شركة افردنية 
واكد ال انبان خئي ال قاي ع ى اهمية  الف سطينية لتسويق المنت ات الخراعية بين الب دين وخار يما.

المشروع الت ارر الحيور في نيسان المقبي، بعد عقد ا تماع موس  بين الطرفين تسري  إطئق ه ا 
 بمشاركة ر اي أعماي ومنت ين من القطاع الخاط في الب دين الشقيقين.

   28/1/2018السبيل، عم ان، 
 

 تكريم الجمعاني بجائزة أبو غربية لثقافة المقاومة .12
ت أبو اربية لثقافة المقاومة، وبالتعاون م  س م م  س أمناي  ا خة بي : محمد الكيالي -عمان

رابطة الكتاب،  ا خة المنا ي العربي القومي أبو اربية ل منا ي افردني  افي ال معاني، و ل  
وااي ر يس م  س أمناي ال ا خة د.صبحي اوشة  في حفي أايم بم م  النقابات المينية مساي أمس.

اني  سد معاني وحدة المقاوم العربي في و ز العدو إن "المنا ي الف سطيني افردني  افي ال مع
فيما أكد ر يس رابطة الكتاب محمود ال مور،  الصييوني، و ع تز يوا ز نوعا  ديدا من المقاومة".

أن ال معاني "حمي ع ى كاه ز هموم الوطن وف سطين، وهم افمة ودف  من أ ي  ل  ما يخيد عن 
ما عانى من  ور الحكام وظ ميم، لم يحن هامتز، ولم عاما في الس ون والمعتقئت، وعانى  25

ير خ إلرادة س انيز، واف طودا شامخا راسخا رسوخ المبادئ والقيم التي يمن بيا من  طفولتز وما 
 خاي يحت نيا في شيخوختز".

    29/1/2018الغد، عم ان، 
 

 اغتيال حمدان  شاركا في محاولة ضابطين إسرائيليينعن وجود  يكشف المعلوماتفرع لبنان:  .50
لم تكن محاولة ااتياي القيادر في حركة حماس، محمد حمدان، في صيدا، استثنايز، : حسن ع يق

مقارنةز بالعم يات اإلرهابية التي سبق أن نف ها العدو اإلسرا ي ي داخي لبنان. في ه المرة أي از، لم 
كشفت تحقيقات فرع  تكتف استخبارات العدو بتك يف عمئي مح يين الرتكاب ال ريمة. فقد

المع ومات عن و ود  ابطين إسرا ي يين، أحدهما سيدة خرعت العبوة، والثاني ف  رها، ثم اادرا 
 .لبنان، واستخدما  واخات سفر  ور ية وسويدية وعرااية

 29/1/2018، ، بيروتاألخبار
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 ن الموقف اإلفريقي الثابت في مناصرة الفلسطينيينأبو الغيط يثم    .10
د أحمد أبو الليط افمين العام ل  امعة العربية أن الق ية الف سطينية تظي ع ى رأس ك: أ وكاالت(

فريقيا، معربا عن عميق تقديره ل مواف اإلفريقي الثابت والمبد ي في  اف ندة المشتركة ل عالم العربي وا 
ا أمام القمة الك مة التي ألقاه، في وااي .مناصرة الشعب الف سطيني وحقواز المشروعة في نيي حريتز

اإلفريقية: نحن نثق في أن ه ا الت امن اإلفريقي م  الف سطينيين سوف يبقى اويزا وثابتزا في موا ية 
االحتئي، وراف ا لمحاوالتز في الترشح لم  س افمن الدولي ال ر يخرق اراراتز ويحتقر إرادتز، 

فريقية والنيي من خصوصيتيا، ومستنكرا لكي مسعى يقوم بز إلحدا  شرخ في العئاات العربية اإل
اامة الدولة  "اإلسرا ي ي" -و ل  إلى أن يتم التوصي إلى تسوية عادلة وشام ة ل صراع العربي  وا 

 الف سطينية المستق ة وعاصمتيا القدس الشراية.
   29/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 يتبنى خطة للدفاع عن هوية القدس"علماء المسلمين" مؤتمر ماليزيا:  .11

تم متتمر ع ماي المس مين في بوترا ايا عاصمة ماليخيا أعمالز بتبني خطة عمي ل حفاظ ع ى اخت
ونظمت المتتمر متسسة افاصى الماليخية بالتعاون م  كي من  هوية القدس العربية واإلسئمية.

ودعا المتتمر الحكومات  االتحاد العالمي لع ماي المس مين وهي ة ع ماي ف سطين في الخار .
وبح  المتتمر سبي  شعوب المس مة إلى تصعيد رف يا تليير الو   التاريخي لمدينة القدس.وال

 االعتراف بالقدس المحت ة عاصمة لئحتئي اإلسرا ي ي. ترامبي دونالد مريكموا ية ارار الر يس اف
يرا كما شيد المتتمر ه وما واسعا ع ى التطبي  والمطبعين، واحتي دعم صمود المقدسيين حيخا كب

من منااشات متتمر ع ماي المس مين من أ ي القدس، وال ر ش   إاامة شراكات بين متسسات 
وفي الشق السياسي، دعا المتتمر إلى استكماي الوحدة  ف سطينية ونظيراتيا في الدوي اإلسئمية.

 الف سطينية ونب  مشاري  التسوية بما فييا اتفاق أوس و.
 28/1/2018الجزيرة.نت، 

  
 "إسرائيلز"جمعية يثبت تعاملها مع أي مقيم ب أي    : حل  الكويتية لشؤون االجتماعيةوزيرة ا .11

اكدت وخيرة الشتون اال تماعية والعمي وخيرة الدولة ل شتون االاتصادية هند  فارس العبدان:-كتب
 من القانون 21تطبيقاز ل مادة ” اسرا يي“الصبيح حي أر  معية يثبت تعام يا م  أر شخط مقيم في 

ع ى ” السياسة“ اي  ل  رداز ع ى ستاي برلماني حص ت  لخرايا احكام المواد. 1964لسنة  27رام 
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نسخة منز حوي ا رايات الوخارة لتطبيق التشريعات الوطنية المناه ة لئحتئي الصييوني لجأرا ي 
 الف سطينية خاصة فيما يتع ق ب نشطة  معيات النف  العام الخا عة إلشرافيا.

 28/1/2018، الكويت، السياسة 
 

 تبحث انتهاكات االحتالل ضد الفلسطينيين "العربية لحقوق اإلنسان" .11
ل  نة العربية الدا مة  43انط قت أمس، بمقر افمانة العامة ل  امعة العربية، أعماي الدورة : القاهرة

عئلي، لحقوق اإلنسان، بر اسة الدكتور أم د شموط، ر يس ال  نة، وح ور السفير بدر الدين 
وشدد عئلي ع ى أهمية الموا ي   افمين العام المساعد ر يس اطاع الشتون اال تماعية بال امعة.

المستمرة لحقوق  "اإلسرا ي ية"المطروحة ع ى  دوي أعماليا وأبرخها منااشة مو وعات النتياكات 
 ون و ثامين اإلنسان في افرا ي العربية المحت ة ومع  ة افسرى والمعتق ين العرب في الس

 الشيداي المحت خين لدى س طات االحتئي في مقابر افراام.
   29/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 إسرائيلي في نهب آثار العراق -تورط إماراتي "الشرق القطرية":  .11

ف ر ت ا ية بي  يثار عرااية منيوبة لشركة مقرها في الواليات المتحدة، ال دي : الحميد اطب عبد
سرا ي ية في نيب وتيريب يثار  داخي أرواة الحكومة العرااية والبرلمان، بسبب تورط  يات إماراتية وا 

 العراق.
وطالب مستولون ونواب عراايون حكومة بئدهم ب رورة مئحقة ال يات المتورطة في عم ية نيب 

ة شراي شركة وت تي المطالبات العرااية، بعد تف ر ا ي وتيريب ا ثار العرااية أمام الق اي الدولي.
اطعة أثرية عرااية مسرواة عبر وسطاي إسرا ي يين وتا ر إماراتي مقرب  5548"هوبي لوبي" نحو 

 .2017يوليو تموخ/ من القيادة في أبوظبي في 
   29/1/2018الشرق، الدوحة، 

 
 طه عبد الرحمن يقارب األسس االئتمانية لمواجهة التطبيعالفيلسوف المغربي  .11

ي الفي سوف الملربي طز عبد الرحمن إن المقاربة اال تمانية تو ب رد اإلي اي اا: الرباط-القويطي
ي اي اإلنسان". وأو ح عبد  اإلسرا ي ي ل ف سطينيين إلى روح ه ا اإلي اي المتمثي في "إي اي اإللز وا 

في محا رة نظميا أمس السبت مركخ ملارب ل دراسات في اال تماع اإلنساني بل الرباط -الرحمن 
أن االحتئي اإلسرا ي ي لجأرض المقدسة في ف سطين  -ن "افسس اال تمانية ل مرابطة المقدسية "بعنوا
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ولفت إلى أن احتئي اإلر  الفطرر ت  ى في در تين إحداهما  هتَو مناخعة لإللز في صفة المال .
طرة ال ر يتدر ا ب القيم ال ر يتدر إلى اختئي عئاة الف سطيني بالخمان والمكان، والثانية س ب الف

 إلى التطبي ، مبرخا أن حقيقة التطبي  هي أنز "ت يي  ل طبيعة ول روح وت يي  ل قداسة والحياي".
 28/1/2018الجزيرة.نت، 

 
 خالل سنة المفوض العام وكالة األونروا: أزمة مالية تهدد بوقف عمل األونروا .11

جأمم المتحدة  أونروا( أخمة مالية حقيقية التابعة ل "او  الئ  ين الف سطينيين وتشلي يم"توا ز وكالة 
ي بح ب المساعدات عنيا، ما ييدد  د ياز ادرتيا ع ى مواص ة تقديم خدماتيا إلى مريكبعد القرار اف

م يون ال ئ ف سطيني في مناطق عم ياتيا الخمس  اطاع اخة وال فة اللربية ولبنان  5.3أكثر من 
 وافردن وسورية(.

الياباني، أن المنظمة لن تكون  "إن إيتش كي" وكالة بيير كرينبوي لت فخيون وأو ح المفوض العام ل
تم   تمويئز لشيرين أو ثئثة وست د نفسيا "اادرة ع ى مواص ة تقديم خدماتيا نياية ه ا العام، فيي 

ة ستعيش حال". وأ اف أن الوكالة "تصطدم بالحا ط إ ا لم يتم توفير تمويي لعم ياتيا بعد ت   الفترة
أر تليير في عم يا "، مح راز من أن "أخمة وطوارئ خئي العام من دون أر مصادر دخي  ديدة ليا

 ."سيحد  حاالز من عدم االستقرار في منطقة الشرق افوسط
 29/1/2018الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"مراجعة تشريع بشأن المحرقة أغضب بالرئيس البولندي يتعهد  .11

يس البولندر افحد مرا عة تشري   ديد يتع ق بالمحراة وبتعريف  أ ف ب(: تعيد الر  -وارسو
وال معة، أار البرلمان  معسكرات الموت الناخية بعدما أثار اإل راي أخمة دب وماسية م  إسرا يي.

البولندر ال ر يييمن ع يز اليمينيون مشروع اانون يق ي بمعاابة أر شخط يشير إلى أن 
وال يخاي ع ى  خية كانت بولندية بلرامة أو بالس ن لمدة ثئثة أعوام.معسكرات الموت افلمانية النا

م  س الشيوخ اارار القانون ال ر سيطبق ع ى البولنديين واف انب ع ى السواي ابي أن يواعز 
النيا ي لجأحكام “لكن الر يس البولندر اندريز دودا أع ن في بيان افحد أنز سي رر تقييمز  الر يس.

 ”. را ية بعد استكماي عمي البرلمان والتح يي الدايق ل شكي النيا ي ل قانونالقانونية اال
  29/1/2018القدس العربي، لندن، 
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الهاشمية على األماكن المقدسة في  : متمسكون بالوصايةفي عم ان القائم بأعمال الفاتيكان .12
 القدس
لدى استقبالز لوفد  ماعة عمان  ،ااي القا م ب عماي سفارة الفاتيكان في عمان المنسنيور اللي: عمان

أن الكرسي الرسولي متمس  بالوصاية الياشمية ع ى افماكن المقدسة اإلسئمية  ،لحوارات المستقبي
من المواف التاريخي الثابت ل كرسي الرسولي من القدس، ول ل   اي  انطئااوالمسيحية في القدس، 

ية إلى القدس مبكراز مريكنقي السفارة اف ترامبنالد ي دو مريكمواف الفاتيكان الرافض لقرار الر يس اف
ي في مريكوحاسماز، ومتثراز في مواف الكثير من دوي العالم، ومن ثم في تصويتيا  د القرار اف

 افمم المتحدة.
  29/1/2018الرأي، عم ان، 

  

 "2334تدعو العالم لتبني قرار مجلس األمن " "الهيئة الدولية للحقوق والتنمية" .11
( 2334دعت اليي ة الدولية ل حقوق والتنمية دوي العالم الى تبني ارار م  س االمن رام  : اخة

باستبعاد المستوطنات في ال فة اللربية من االتفاايات الثنا ية م  االحتئي، وك ل  القرار الخاط 
لخاصة، بتشديد اال رايات الدنماركية  د االستثمار في المشاري  من  انب اليي ات العامة او ا

ودعت اليي ة  ال ر يعتبر و ود المستوطنات ع ى االرض الف سطينية يشكي انتياكا ل قانون الدولي.
إلى  رورة إسراع المفوض السامي لحقوق اإلنسان في افمم المتحدة  يوم افحد،في بيان ليا نشر 

م ة في المستوطنات وال يات  ات العئاة بي ا الم ف لنشر القا مة السوداي الخاصة بالشركات العا
 المقامة ع ى افرا ي الف سطينية.

 28/1/2018، فلسطين أون الين

 

 فلسطينيين يعني تدخل إيرانعن المساعداتها واشنطن نيوزويك: قطع  .10
إلى إسرا يي  ي،مريكية أن خيارة ماي  بنس، نا ب الر يس افمريكاالت م  ة "نيوخوي " اف :واشنطن

فمن  الخيارة الر اسية افولى  عاماز. 40ي بارخ من  أمريكبيا سياسي من أارب الخيارات التي اام 
إلسرا يي، التي اام بيا الر يس ريتشارد نيكسون، أصبحت عم ية السئم نقطة مركخية ع ى  دوي 

لكن ه ه الخيارة، إلى  انب أنيا ت تي ل ت كيد ع ى  أعماي كي ر يس أو نا ب ر يس ل واليات المتحدة.
ئم"، كانت خيارة بنس إلسرا يي خيارة محبة بين الحكومة اإلسرا ي ية اليمينية ونا ب "أم ز في الس

ما لم يفع ز بنس كان مقاب ة أر ف سطيني، ولم يكن  ل  باختياره، إ   ر يس الواليات المتحدة اليميني.
وا  ا   يي.إن الف سطينيين ارروا مقاطعة ت   الخيارة رداز ع ى اعتراف ترامب بالقدس عاصمةز إلسرا
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توافت الواليات المتحدة عن تقديم المساعدات ل ف سطينيين، فإن ثمة شخط يخر  مثي إيران( 
سيتدخي، وبدالز من القوة المعتدلة التي تقدميا الواليات المتحدة، سيكون لدينا العكس تماماز. كما أن 

 ه ا التليير في النيج ليس في مص حة إسرا يي.
 28/1/2018القدس، القدس، 

 
 : تقليص المساعدات سينعكس على التنسيق األمنياإلسرائيليةاألجهزة  .63

 ينيف كوفوفيتش
لقللد حلل رت اف يللخة افمنيللة المسللتوى السياسللي مللن تللداعيات تق لليط محتمللي ل مسللاعدات التللي تقللدميا 
الواليات المتحدة ل س طة الف سطينية. و ل  بسبب الخوف من أن يمس التق ليط التنسليق مل  اف يلخة 

منية الف سطينية. في إسرا يي يرون في التنسيق م  أ يلخة السل طة أهميلة اسلتراتي ية لمنل  اإلرهلاب اف
واليلللدوي النسلللبي فلللي ال لللفة. فلللي محادثلللة  لللرت ملللتخرا حللل ر  لللابط كبيلللر ملللن انييلللار وكاللللة إااثلللة 

 .وتشليي الئ  ين الف سطينيين "افونروا" وااي إنيا هي التي ستمن   ولة المحادثات المقب ة
فللي يللوم الخملليس الما للي هللدد ر لليس الواليللات المتحللدة ترامللب ب نللز إ ا رف للت السلل طة الف سللطينية 
المشللاركة فللي المفاو للات فإنيللا لللن تت قللى مسللاعدة ماليللة مللن الواليللات المتحللدة. "نحللن نعطللييم م للات 

ال مئيين الدوالرات، ه ه افمواي لن ترسي إلييم. إسرا يي تريلد السلئم وي لب ع لييم صلن  ا لسلئم، وا 
 لن يكون ليم ش ن معنا"، ااي ترامب في المتتمر االاتصادر في دافوس.

م يلللون دوالر سلللنويا،  30الللوات افملللن الف سلللطينية تحصلللي ملللن الواليلللات المتحلللدة ع لللى مسلللاعدة تب لللغ 
وتدريب من ابي  باط أمريكيين بالتنسيق مل  ال ليش اإلسلرا ي ي والشلبا ، هل ه افملواي تسلتخدم فلي 

 سئح، تمويي تدريبات ودف  رواتب.شراي ال
حسلللب تقلللديرات اف يلللخة افمنيلللة، ملللن دون هللل ه المسلللاعدة سلللت د السللل طة صلللعوبة فلللي الحفلللاظ ع لللى 
ادرات اف يخة والرابة في مواص ة التنسيق م  إسرا يي. إللى  انلب  لل ، فلي السلنة الما لية حوللت 

ااتصادية في ال فة عن طريق وكاالت م يون دوالر لمشروعات إنسانية و  330الواليات المتحدة نحو 
 المساعدة لوخارة الخار ية افمريكية.

حسب و ية نظر اف يخة افمنية فإن التنسليق ميلم بالنسلبة ل لر يس الف سلطيني محملود عبلاس، لليس 
أالللي مملللا هلللو إلسلللرا يي، فلللي افسلللاس ع لللى  لللوي التقلللديرات التلللي تق لللي بللل ن حملللاس تحلللاوي تنفيللل  

فة اللربية، في محاولة ل حفاظ ع ى اليلدوي فلي اطلاع الخة. وبلرام  لل ، فلي عم يات إرهابية في ال 
اف يخة افمنية يخافون من أن يواف عباس التعاون م  إسرا يي في أعقاب تق يصات مستقب ية. ع ى 
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سللبيي المثللاي، أمللس عثللرت اف يللخة افمنيللة فللي منطقللة طللولكرم ع للى عبللوات كانللت معللدة لإل للرار 
 را ي ي، وااموا بتفكيكيا ونق وا المع ومات إلسرا يي.بمركبات ل  يش اإلس

مللتخرا حلل ر  للابط كبيللر فللي محادثللة ملل  المسللتوى السياسللي مللن أن مسللا يخللر بللافونروا، التللي ت للم 
ألف موظف، من ش نز أن يتدر إلى االنييار في اطاع اخة والى انتفا لة. والد أو لح أنلز  30نحو 

رامللللب بالقللللدس عاصللللمة إلسللللرا يي، فللللإن ال لللليش يوا للللز فللللي الواللللت الحللللالي، ال سلللليما منلللل  اعتللللراف ت
مظللاهرات كبيللرة، أحيانللا يللتم فييللا اتللي متظللاهرين. ليلل ا، وبللرام أنيللم فللي المسللتوى السياسللي وصللفوا 
الخطوات افخيرة لإلدارة افمريكية إن اخا فإنيم في ال يش يعتقدون أنيا لن تتدر إلى تحسين الو   

 افمني.
دون أن افونروا تمن  خيادة خطورة أخرى فلي الظلروف فلي اطلاع الخة وأن في ال يش اإلسرا ي ي يعتق

إسلليام افونللروا فللي أمللن إسللرا يي يخيللد اإل للرار بيللا.  للباط كبللار فللي  يللاخ افمللن نق للوا رسللا ي بيلل ا 
المعنى خئي محادثات م  ال يات السياسية متخرا. ال يش يرى في المس بافونروا إ رارزا بالصحة 

 ليم العلالي والللل اي بالنسلبة لسلكان اللخة. الاي ال لابط إنلز إ ا تللدهور الو ل  فلإن يالفزللا والملدارس والتع
من سكان القطاع يمكن أن يحاولوا ا تياخ  دار الفصي. وأ اف إنز ال يو د ليل ا السليناريو حلي ال 

 يتدر إلى التصعيد.
يلللا فلللي ميخانيلللة فلللي بدايلللة الشلللير الحلللالي حللل روا فلللي القطلللاع وال لللفة ملللن أن التق يصلللات المخطلللط ل

ألللف مع للم بشللكي  20ألللف مع للم فللي المنللاطق بشللكي خللاط و 12افونللروا سللتعرض ل خطللر وظللا ف 
عام. إن الخوف من أن تت رر أوال ميخانيات التع يم ترتكخ  من أمور أخرى ع ى أحدا  ا طرت 

اي والصللحة فييلا الوكاللة لتق ليط ميخانيتيلا فللي السلابق. فن الملس بم لاالت اللدعم افخللرى ليلا ل اللل 
والبنللى التحتيللة ل مللن شلل نيا تعللريض حيللاة اإلنسللان ل خطللر. تمييللدزا إلعللئن إدارة ترامللب عللن تق لليط 
المسللاعدة ل وكالللة والتللي هللي وااعللة فللي  للا قة ااتصللادية ابللي  للل ، بللدأت فللي تنفيلل  خطللة تق يصللات 

عاملي  100و واسعة. الوكالة سرحت عشرات المع مين في مدارس شلرق القلدس وال لفة اللربيلة، ونحل
 مخيم لئ  ين في افردن. 13في 

في ايلاب بلديي مناسلب ليل ه المنظملة، فلإنيم فلي اف يلخة افمنيلة معنيلون باسلتمرار عم يلا. ال لابط 
الكبيلر الاي إن نشلاط هل ه المنظملة يمنل  انييللارا شلامئ وتحطليم افدوات ملن  انلب حملاس. مل   للل  

يلللم فلللي اف يلللخة افمنيلللة يعرفلللون سللل بيات افونلللروا فقلللد الللاي فلللي المحادثلللة مللل  المسلللتوى السياسلللي إن
 ويوافقون ع ى أن ه ه الوكالة تخ د الئ  ين الف سطينيين.

السلللاحة الف سلللطينية هلللي  ات اإلمكانيلللة الكامنلللة افكثلللر تف لللرا واشلللتعاال ملللن ناحيلللة إسلللرا يي. حسلللب 
"هللآرتس". حسللب هلل ه الوثيقللة ال ديللدة السللتراتي ية ال لليش اإلسللرا ي ي التللي نشللرت يللوم ال معللة فللي 
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الوثيقللة سلليكون لحمللاس فللي اطللاع اللخة تلل ثير كبيللر فللي إمكانيللة التصللعيد فللي ال للفة اللربيللة وع للى 
ال ليش اإلسللرا ي ي أن يسللتعد أي للا لسليناريو متطللرف لتطللور موا يللة مباشلرة فللي ال للفة ملل  اف يللخة 

 .2002افمنية الف سطينية مث ما حد  في السابق في عم ية "السور الوااي" في 
 28/1/2018هآرتس

 29/1/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 عملية نابلس ومعركة جنين، وأزمة الردع اإلسرائيلية .64
 عماد أبو عواد
انتي ت "إسرا يي" من  نش تيا سياسات ردع متنوعة، من أ لي الوالوف بو لز التحلديات المخت فلة التلي 

ع لى المنطقلة، وو ودهلا  لاي بملا يتنلافى وا يتيا وال خالت توا ييا، فلي ظلي حقيقلة أن يلا دوللة طار لة 
مللل  افعلللراف افخئايلللة، القيميلللة، والتاريخيلللة، إال  أن  ال انلللب افهلللم ملللن البنيلللة االسلللتراتي ية ل لللردع 

، بقي يدور حوي ف   و ود تيديدات من دوي محيطلة، تنلور الق لاي ع لى الدوللة العبريلة، اإلسرا ي ي
 كبير في حروب متكررة ومخت فة. ويتمكن القوي أن يا ن حت في  ل ، إلى حد

 :أساسيةواد ارتكخت استراتي ية الردع اإلسرا ي ية، ع ى أرب  نظريات 
والز: الللردع ال للارف، هللو التيديللد باسللتخدام اللوة  ارفللة لمنلل  العللدو مللن اتخللا  أر خطللوات مللن شلل نيا أ

بيللا إسللرا يي، مثللي التللي تقللوم  افعمللايالقيللام بلل ر رد مللن ابللي العللرب ع للى  أوتلييللر الو لل  القللا م، 
 ع ى العودة وعدم التنفي . وا  بارهإسرا يي والقيام بعم يات عدا ية  إلىالتس ي 

ال  –مخطللط ليللا  إ للراياتمنلل  الخصللم مللن اتخللا  أر  إلللىثانيللاز: الللردع المحللدد، اسللتراتي ية تيللدف 
خطلوط بيدف تليير الو   القلا م، واللردع المحلدد يتنفل  علن طريلق و ل   -حرب إلىتشمي الخرو  

 حمراي ومصالح المساس بيا يتك ف ثمنا باهظاز كرد عسكرر أو حرب.
ثالثاز: الردع االستراتي ي، معدة من أ ي منل  الخصلم ملن القيلام بل ر عملي يمثلي تيديلد و لودر ع لى 

أن نتلا ج الحلرب واللثمن سليكون ااسلياز،  إاناعلزملن خلئي  -ع ى سبيي المثاي حلرب شلام ة-إسرا يي 
ملن خلئي تفعيلي القلوة التق يديلة، وال لدير بالل كر  أهدافلزنا من  الميا م ملن تحقيلق ووظيفة النظرية ه

 هنا أن إسرا يي تحافظ ع ى سياسة اللموض النوور، ك خي من الردع الشامي.
الصلراع  إنيلاي، وهلي معلدة إلانلاع الطلرف العربلي، أن افملدرابعاز: الردع المتراكم، هي سياسة طوي لة 

 دولة إسرا يي هو أمر اير ممكن.عن طريق الق اي ع ى 
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نظريللات الللردع هلل ه كانللت مخصصللة لموا يللة دوي، تتشللكي تيديللداز لللل"إسرا يي"، سللوايز بشللكي عسللكرر 
مباشر، أم من خئي توفيرهلا اطلايز لم موعلات المقلاومين المتسل  ين لجأرا لي المحت لة، بيلدف تنفيل  

 عم يات متنوعة  د االحتئي اإلسرا ي ي.
ز الكثير من التلييرات، فقد و دت نفسيا "إسرا يي"، م طرة لموا ية تحديات عسكرية ه ا الواا  شاب

من نوع، ربما لم تكن تخاي أن يا اد تصي إليلز، والمقصلود هنلا، الوى المقاوملة المخت فلة، فلي الشلماي، 
وفللي ال نللوب، حيلل  تتشللكي المقاومللة فللي اللخة، كسللراز السللتراتي ية عللدم و للود تحللدر أمنللي اسللتراتي ي 

 اخي افرا ي المحت ة.د
المقاومتلللان الف سلللطينية وال بنانيلللة، وبعلللد م موعلللة ملللن ال لللوالت  لللد االحلللتئي، ألخمتلللز البحللل  علللن 

المقاوملة ع لى تحملي تبعلات  وا  باراستراتي ية ردع  ديدة، اليدف منيا مئيمة التلييرات الحاص ة، 
ت ع يللا تتفكللر وتتللردد كثيللراز ابللي مللا تقللوم بللز،  ماهيريللاز وكلل ل  ع للى مسللتوى تكبيللدها خسللا ر فادحللة، 

اتخللا  خطللوات مللن شلل نيا المسللاس بللاالحتئي، واللد اعتمللدت "إسللرا يي" ع للى سللياس ردع مبنيللة ع للى 
 افسس التالية:

والز: اسللتراتي ية عللدم الخ للوع التللي تمث للت فللي عللدم خ للوع إسللرا يي لتنظيمللات المقاومللة، وت سسللت أ
متنللاع عللن حسللم المعللار  التللي سلليكون ثمنيللا بللاهظ ع للى تخفيللف حللدة الموا يللة وخ للق اللوة ردع، واال

 داز، واليدف منيا تقصير عمر الموا ية وتدفي  الخصم ثمناز ااسياز كوسي ة لمنعز من افتعاي موا ية 
 م  إسرا يي في المستقبي.

حللد كبيللر  إلللىثانيللاز: تقنيللب العشللب، اسللتراتي ية ردع إسللرا ي ية، تقللوم "إسللرا يي" وفقيللا ب للبط الللنفس 
تنظيمللات المقاومللة العربيللة، حيلل  ال تقللوم إسللرا يي بللالرد ع للى أر عمللي عللدا ي، ع للى أن تقللوم  مقابللي

حلد كبيلر،  إللىفي كي فترة برد ااٍس واور، ت من من خئلز ردع الخصم بشلكي فعلاي وتقنيلب اوتلز 
 برخها أن الق اي ع ى إسرا يي أمر اير ممكن.أالعديد من الرسا ي التي  إيصايم  

اللوة عسللكرية ممكنللة،  أكبللرتي ية "عقيللدة" ال للاحية، تتمثللي هلل ه النظريللة بتفعيللي إسللرا يي ثالثللاز: اسللترا
خاصة القصف ال ور ل مساس بالمناطق الحيوية لتنظيمات المقاومة، كما فع ت إسرا يي في موا ية 

، ويعتقللد ال لليش اإلسللرا ي ي أن الموا يللات القادمللة ي للب أن تشللمي اصللف 2006حللخب هللا فللي العللام 
الحللرب بشللكي سللري   إنيللايفر منطقللة تنط للق منيللا الصللواريخ بات للاه إسللرا يي، واليللدف منيللا مكثللف 

، 2014وردع الخصللم مللن افتعللاي أر حللرب اريبللة فللي المسللتقبي، وهلل ا مللا انتي تللز خللئي حللرب اللخة 
 ليز اليدوي الحاصي ع ى  بيتي لبنان واخة.إوتتعيد 

منللل  تنظيمللات المقاوملللة وبالتحديلللد حركلللة  إللللىف رابعللاز: منللل  اسلللتعادة الخصللم اوتلللز، اسلللتراتي ية تيللد
بقايحماس من استعادة اوتيا الي ومية،   و عيا االاتصادر والسياسي  عيف.  وا 
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وهدفت "إسرا يي" من سياسات الردع المخت فة، إللى منل  و لود تيديلد حقيقلي يلتدر إللى الق لاي ع لى 
أملام تيديلد ال يلوش المحيطلة، إن وت لد، الدولة العبرية عسكرياز، وربما استطاعت كما أشرنا من   لل  

والثانيلة، وكل ل   افوللىإال  أن  و ود المقاومة الف سطينية، وو ود الحرا  الف سطيني خئي االنتفا ة 
 اليبات المتئحقة داخي افرا ي المحت ة، خ ق نوعاز  ديداز من التيديد الكبير ل مشروع الصييوني. 

، وملللا تبعيلللا ملللن موا يلللة فلللي  نلللين، والتلللي هلللي  لللمن س سللل ة بلللالعودة إللللى عم يلللة نلللاب س افخيلللرة
العم يللات الف سللطينية الممتللدة منلل  انطللئق مقاومتيللا، ع للى اخللتئف المسللميات التنظيميللة التللي تقللف 
ورايها، فإن يا ت تي  من سياق المقاومة التلي للم تسلتط  "إسلرا يي" ب لورة سياسلة ردع حقيقيلة لمنعيلا، 

من  عقود خمنية إلى اليوم، رام يلة البطش والتنكيي، والعقوبات ال ماعية  والدليي ع ى  ل  استمرارها
 اإلسرا ي ية، بحق  موع الف سطينيين بعد كي عم ية.

المق لللق إسلللرا ي ياز أن  اسلللتمرار المقاوملللة الف سلللطينية،  لللاي مللل  تلي لللرات كبيلللرة ع لللى البتنيلللة الم تمعيلللة 
ل يي افوي والثاني مستعداز ل ت حية الحقيقية في سلبيي اإلسرا ي ية، ف م يعد ال يي الحالي، كما كان ا

افرض، أو مرتبطاز بشكي أيديولو ي او ر في ه ه البئد، وبات ارتباطز يت ح بشكي أكبر في افمن 
واالاتصللاد، ومتشللرات  للل ، باتللت كثيللرة ومتنوعللة، مللن ه للرات كبيللرة لف للة الشللباب وتحديللداز الللروس، 

، ورفض بع يم الت نيد البرر، ومساحة النقلاش الكبيلرة عنلد مقتلي أو ورفض ل ت نيد لدى ف ات كثيرة
 نللللدر أو مسللللتوطن، وكلللل ن  هلللل ا افمللللر طللللارئ، وليسللللت الحيللللاة الطبيعيللللة التللللي يحيياهللللا أر   إصللللابة
 احتئي.

بملا الد ال يكلون وحلده العنصلر افبلرخ فلي الق لاي ع لى  من هنا فإن  استمرار العم يلات الف سلطينية، رت
المشروع الصييوني من اللداخي، وخيلادة ف واتلز  إ عاف أنز دون ش ، عامي بارخ في االحتئي، إال  

 اإلصئحيالتي باتت ت خ  في االتساع، كف وة الشراي واللربي، المتدين والع ماني، اليسار واليمين، 
 وافرثودوكسي، المستوطن والمواطن، إلى  انب الف وات االاتصادية والتي باتت أكثر اتساعاز.

بطللرق متنوعللة، باتللت أمللام  إاصللا يال"إسرا يي" التللي تييلل ت لموا يللة ال يللوش العربيللة، ون حللت فللي فلل
مع  ة حقيقية، تفتح نقاشاز داخ ياز حقيقياز، وردود فعلي  تتعبلر علن فقلدان افملن، بعلد كلي عم يلة، وبعلد 

 ية مللللن المحت للللة، ولسلللت م للللطراز ل تللل كير بسلللليي الي لللرات اإلسللللرا ي افرا للليكلللي ا يفللللة تسلللقط فللللي 
افرا ي المحت ة عندما اشتد وطيس االنتفا لة الثانيلة، ليتكلد الفكلر، ولتتكلد العقيلدة اسلتحالة ردعيلا 
وموا يتيللا، فاف يللاي الف سللطينية المتعاابللة لللم تللنس، بللي باتللت أكثللر تمسللكاز، وأاللي  خوفللاز، وأاللدر ع للى 

 بنت "إسرا يي" نظريات ردعيا. بخمام المبادرة، دون االكترا  بالثمن القاسي، وال ر ع يز  اإلمسا 
 28/1/2018 ،السبيل، عم ان
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 ماذا يعني الدفاع عن الوساطة األمريكية؟ .65
 د. صالح النعامي
تكتسب التصريحات التي أدللى بيلا اللر يس افمريكلي دوناللد تراملب فلي ملتتمر "دافلوس" االاتصلادر، 

 اعفة. ونظرا فن ما صدر عن والتي  خم فييا ب ن القدس باتت خار  المفاو ات خطورة كبيرة وم
ترامب  اي خئي لقا ز بنتنياهو، فلإن هل ا يلدلي ع لى أن هنلا  تنسليقا أمريكيلا ييلدف ل تمييلد لتطبيلق 
صلللفقة القلللرن. فقلللد إفصلللاح تراملللب علللن موافلللز هللل ا بتيديلللد صلللريح بقطللل  المسلللاعدات علللن السللل طة 

 القرن.الف سطينية في حاي ظ ت ترفض التفاوض م  إسرا يي ع ى أساس صفقة 
افمريكيللة اإلسللرا ي ية اليادفللة لتللوفير  االسللتراتي يةلكللن مللا هللو أخطللر مللن  للل  يتمثللي فللي حقيقللة أن 

الظروف أمام تطبيق صفقة القلرن تتمثلي فلي محاوللة فلرض حقلا ق ع لى افرض. فحسلب انلاة الت فلخة 
ن اريبلا علن إخلرا  اإلسرا ي ية الثانية، فإن ترامب بعد أن أخر  ا ية القدس من دا رة التفاوض سليع 
 الحدي  عن حق العودة لئ  ين من دا رة التداوي في أية تسوية مستقب ية ل صراع.

ومن الوا لح أن هل ه المواالف تشلي بح لم الخلداع الل ر مارسلز نا لب اللر يس افمريكلي مايكلي بنليس 
ح ملللن خلللئي خيارتلللز ل منطقلللة، عنلللدما ادعلللى أن الواليلللات المتحلللدة تلللدعم حلللي اللللدولتين. فملللن الوا للل

سلللرا يي تتعاونللان بشللكي مني لللي مللن أ لللي تصللفية أيلللة  تصللريحات ترامللب ملللن أن اإلدارة افمريكيللة وا 
 فرصة ل عي ه ا الحي ممكنا. 

فبعد أن وصي بنس إلى إسرا يي، أرسي المخيد من الرسا ي التي تتكد عخم إدارتز ع ى محاولة فلرض 
 حي الدولتين.  "صفقة القرن" اليادفة لتصفية الق ية الف سطينية و منيا

وا  ا أخلل نا بعللين االعتبللار المكاسللب اليا  للة التللي ت نييللا إسللرا يي مللن صللفقة القللرن، والتللي تللم الكشللف 
عنيللا فللي وثيقللة اللدميا أمللين سللر ال  نللة التنفي يللة لمنظمللة التحريللر صللا ب عريقللات ل للر يس محمللود 

الما لللي، فلللإن هللل ا يلللدلي ع لللى عبلللاس وتلللم تسلللريبيا لقنلللاة الت فلللخة اإلسلللرا ي ية العاشلللرة أواخلللر افسلللبوع 
 خطورة الواوف مواف المتفر  حياي السياسات والس و  افمريكي.

فحسللب مللا نشللرتز صللحيفة "هللارتس"، فللإن الواليللات المتحللدة سللتب غ إسللرا يي موافقللة واشللنطن ع للى أر 
ارار يمكن أن تتخ ه حكوملة نتنيلاهو بشل ن  لم أيلة مسلاحة ملن ال لفة اللربيلة إلسلرا يي. والد تكلون 

لخطللوة افولللى التللي سللتقدم ع ييللا إسللرا يي اسللتنادا إلللى "صللفقة القللرن" سللتتمثي فللي  للم المسللتوطنات ا
 الييودية في ال فة اللربية إلسرا يي. 

واللد  للاعفت الحركللات التللي تشللكي اال للتئف اليمينللي الحللاكم فللي تللي أبيللب مللن حراكيللا اليللادف لسللن 
برى في ال فة اللربية، بي منطقة " "، التلي تشريعات تقنن  م ليس فقط الت معات االستيطانية الك

 من مساحة ال فة اللربية. %60تمثي أكثر من 
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في الوات  اتز، فإن القرارات المتسارعة التي تتخ ها حكومة نتنياهو بش ن تعخيخ االستيطان الييودر 
-25كي تحديدا في منطقة "اور افردن" تعني أن إسرا يي عاخمة ع ى إخرا  هل ه المنطقلة، التلي تشل

مللن مسللاحة ال للفة اللربيللة مللن دا للرة التفللاوض؛ ممللا يللدلي ع للى أن تحلل يرات عريقللات مللن أن  28%
الخطوة الثانية إلسرا يي استنادا لصفقة القرن ستتمثي فلي ترسليم الحلدود الشلراية ل  لفة، ع لى اعتبلار 

 أن حسم مصير منطقة "اللور" يعني حسم مصير ه ه الحدود، تح يرات في مكانيا.
اد صااوا بنود "صفقة القرن" بحيل  تف لي عم يلا  واإلسرا ي يينالوا ح أن كئ من افمريكيين ومن 

كمللا تللنط وثيقللة عريقللات  %10إلللى مواصلل ة إسللرا يي السلليطرة ع للى كللي ال للفة اللربيللة وللليس فقللط 
 فوي وه ة. 

ا مللن ويت للح مللن وثيقللة عريقللات أن صللفقة القللرن تمللنح إسللرا يي وحللدها الللتحكم فللي  للدوي انسللحابي
ال فة اللربية، بحي  إن انسحاب  يش االحتئي من أية بقعة في ال فة اللربية يتواف ع ى تقدير 

 تي أبيب ب ن الس طة اادرة ع ى حفظ افمن في ه ه البقعة. 
ومللن الوا لللح أن طلللاب  المواللف العربلللي الرسلللمي يمثلللي أحللد أهلللم مركبلللات البي للة التلللي تسلللمح للللإلدارة 

ا اليللادف إلللى إمللئي صللفقة القللرن. فمللن أسللف، فللإن نظللم الحكللم العربيللة افمريكيللة بمواصلل ة مخططيلل
ليس فقط ال تحر  سلاكنا إخاي المخطلط افمريكلي لتصلفية الق لية الف سلطينية، بلي إن هنلا  ملا يلدلي 

 ع ى انخراط في محاوالت لدف  الف سطينيين ل تعاون م  ه ا المخطط. 
يتمثلللي فلللي المحا  لللة ب نلللز ال بلللديي علللن  لكلللن أخطلللر ملللا يمكلللن أن يصلللدر علللن أيلللة حكوملللة عربيلللة

الوساطة والتدخي افمريكي في عم ية التسوية، فقد يخشى أن ه ا المواف يمثي إ فاي شرعية عربية 
 ع ى المواف افمريكي اليادفة لتصفية الق ية الف سطينية. 

 28/1/2018 ،السبيل، عم ان
 

بكم األخيرة؟ل ز"صفقة القرن" إذا لم ُتع " بديلة...فرنسيةمبادرة " .66  ج 
 محمد خروب

اللللر يس  أرسللل زهكللل ا الللاي الفرنسللليون للللر يس السللل طة الف سلللطينية محملللود عبلللاس عبلللر موفلللد خلللاط 
"علدم االنسلحاب" ملن  إلىرام هللا، ع ى  مة  ريدة الحياة ال ندنية، داعياز عباس  إلىماكرون  إيمانويي

ع لى تفاصليي الخطلة افمريكيلة ابلي ات خلا   العم ية الس مية التلي ترعاهلا الواليلات المتحلدة، و"التعلر ف"
يا، متكِّدا  ماكرون( استعداد باريس لتقديم خطة "بدي ة" ا ا "فشا ت" الخطة افمريكية.  القرار برف ا

خبر الصحيفة "العربية" ال ندنية لم يكن  ديداز، بي كانت القنلاة العاشلرة اإلسلرا ي ية سلبَقتيا ب سلبوع فلي 
رام هللا مط لل   إلللىالشللباليز، فللي خيللارة "سللراي ة"  أورليللانتشللاره السياسللي مللاكرون مس إرسللاينشللر خبللر 
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، بيدف "تيد ة الف سلطينيين وعبلاس، وملن ا لي إعطلاي  فرصلة( لخطلة السلئم افمريكيلة إياه افسبوع
 والرد ع ييا... بعد نشرها رسمياز".

ا ي ية، إال  فللي علدد العللرب ممللن اب يللا القنللاة اإلسلر  أ اعتلزال فروالا  وهريللة فلي مللا نشللرتز "الحيلاة" ومللا 
صة،  أوساطمن اابي  إالالقناة الناطقة بالعبرية وهم اا  ة، كما ال تتم متابعتيا  إلىيستماعون   أملامتخصِّ

فلي بنلد  إدرا لزمستوي أوروبي "بارخ" كي تنشر خبرها ال ر يمكن  إلىالصحيفة ال ندنية فقد استندت 
ن كان  ل  ي ابيإالترويج لمواف فرنسي ربما يكون  از أو ملايراز ل مواف افمريكي المنحاخ إلسرا يي وا 

اير متكد، ملن "عم يلة السلئم" التلي هلي فلي حلاي ملوت سلريرر منل  فتلرة طوي لة، و لاي الرار تراملب 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة العدو الصييوني مثابة إطئق رصاصة الرحملة ع لى وهلم ف سلطيني 

، ع ى طريق تخ ليط الشلعب إن اخ أريحقِّق المراهنون ع يز  أنون استطاي لرب  ارن من الخمان، د
، وهلو ملا كانلت حل  رت أر زالف سطيني من عسف االحتئي وتنكي ز واستيطانز، وسراة ما تبقى من 

للللم يعيلللروا ت للل   أوسللل وف سلللطينية وعربيلللة ودوليلللة عديلللدة، لكلللن "أهلللي"  وأحلللخابمنلللز فصلللا ي وحركلللات 
كوا فللي دوافلل  هللتالي الوطنيللة والقوميللة، ولللم يتللرد دوا فللي السللخرية مللنيم التحلل يرات ار اهتمللام، بللي شللكا 

واتيللاميم بالمخايللدة والتطللرف وعللدم فيللم للللة العصللر وحقللا ق مللواخين القللوى فللي المنطقللة، وايرهللا مللن 
" خشللبة خئصلليم ورهللانيم أوسلل وبللات " أنهللتالي فللي نحتيللا منلل   –ويبللرع  –المصللط حات التللي بللرع 

 ي منز لدييم.افخير ال ر ال بدي
 ما ع ينا..

مللا صللح  خبللر الرسللالة السللري ة الفرنسللية التللي لللم يصللدر عللن اصللر اإلليخيللز نفللي ليللا، فإننللا نكللون  إ ا
لعبة  ديدة/اديمة تسمى "لعبة شراي الوالت" التلي تتقنيلا القلوى اللربيلة، والتلي ملن خئليلا  أمامبالفعي 
 تستطي 

ل شللعوب المتسللَتعَمَرة، عبللر إليا يللا بمبللادرات وخطللط  تنفلليس الل للب واالحتقانللات المشللروعة والعادلللة
 ومقاربات بدي ة يتمك نيا الوات المتستقَط  ه ا من إدخاي القوى والدوي والم ام  المتستيَدفة، في إطار

للي   ديللد مللن التسللويف والنقللاش وتللدوير الخوايللا، فيمللا الطللرف ا خللر للللل المسللتعمار اإلسللرا ي ي للللل يواصا
الواا ، التي تمكان  ور  بوش الصلير  افمربسياسة  افمام إلىويدف   افرض تكريس الحقا ق ع ى

تتعي لللد فيلللز  2004مللن اسلللتثمارها عنلللدما ارسلللي "خطلللاب ال لللمانات" الر يللي شلللارون فلللي نيسلللان العلللام 
واشللنطن إلسللرا يي ب للمان "حقِّيللا" ببقللاي مسللتوطناتيا فللي ال للفة اللربيللة  للخيا مللن دولتيللا الييوديللة، 

 وااعاز" وال ي وخ ااتئع "الييود من بيوتيم".. مراز أت "بات فنيا
عيلد اللر يس الفرنسلي  أيلام أواخرليز باريس في إك ل  يمكن التواف عند "متتمر السئم" ال ر دعت 

 السابق فرانسوا هوالند، ال ر اخ  ع ى نفسز "عيدا" بان تعترف بئده رسميا بل"دولة ف سطين" في حاي
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 –المتحلدة  افملمن يواف عباس مسعاه لط ب ع وية دولة ف سطين في أطة فشي ه ا المتتمر، شري
نتنياهو هل ا الملتتمر راف لا ح لوره متيملا بلاريس باالنحيلاخ ل روايلة الف سلطينية،  أ يضورأينا كيف 

 فت عثم
 مث ملللا يتبلللدد اليلللوم.. فرنسلللياز وأوروبيلللاز، –االعتلللراف الموعلللود تبلللد د  أنهوالنلللد وللللم ينعقلللد الملللتتمر كملللا 

 يعيق  يود السئم"  ...(. أنالوات اير مئ م العتراف كي ا، يمكن " أنب ريعة 
اد يكون "الوعد" الفرنسي الحالي بطرح مبادرة  ديدة، ينيض ع ى رابة فرنسية/ أوروبيلة دفينلة ب عبلة 

ااتللرب ترامللب ونا بللز المتصلليين بللنس مللن دفللن ال ثللة  أنفاع يللة، بعللد  أكثللردور سياسللي ودب وماسللي 
 ماةالمس

" القدس نيا يا علن طاوللة المفاو لات، وسلر ب عنلاوين "صلفقة أخاح" أن"عم ية السئم" وبخاصة بعد 
روا الموالللف  إللللىالقلللرن" خاصلللتز التلللي تلللدعو دوي عديلللدة الف سلللطينيين،  انتظلللار طرحيلللا "رسلللمياز" ليقلللر 

 أنال  إد السلئم. لوسلاطة أمريكيلة فلي  يلو  ا نال دور بعد  إنيواص وا القوي:  أنالنيا ي منيا، ابي 
 أوع لى نقليض ملن صلفقة تراملب  أو تكون المبادرة الفرنسية "الموعلودة" مخت افلة كثيلراز  أنالرهان ع ى 

ال شيي يمن   إ موااف اليمين الفاشي اإلسرا ي ي ال ر يمث ز نتنياهو وحكومتز، سيكون رهانا خاسراز، 
( ايللر افوروبلليبللاريس  واالتحللاد  نأالوسللطى فللي و للز مللاكرون، مللا باللل   إصللبعزنتنيللاهو مللن رفلل  

، وخصوصللا فللي الواللت اللل ر أفعالللزايللر المتواعللة ردود  افبلليضمسللتعدة لئصللطدام بسللاكن البيللت 
تتواصلللي فيلللز التسلللريبات اإلسلللرا ي ية المصلللحوبة بحم لللة "املللٍخ" مكثفلللة ملللن وخيلللر الخار يلللة افمريكلللي 

لمطالللب ترامللب" وانللز نَقللَي لعبللاس  بانللز اللاي لعبللاس: "ال تستسلل م االدعللاي السللابق  للون كيللرر، عبللر
للحاز  ي للاه بلل ن "ي عللب ع للى الللخمن.. وأال  إرسللا ي عبللر مقللربين لللز يقللوي لللز فييللا: "اصللمد وكللن اويللاز" ناصا

ينكسلللر وأال  يستسللل م لمطالللللب تراملللب اللللل ر  وفلللق التسللللريبات( للللن يبقللللى فلللي منصللللبز للللخمن طويللللي، 
 ".افبيضواالحتماي  يد انز في ا ون سنة... لن يكون في البيت 

للوا   وافكثللرالمتشللدد  اإلن ي للياللل ر سلليخ ف ترامللب هللو نا بللز مايلل  بللنس  أنربمللا نسللي هللتالي أو تناس 
 صييونية وتعصباز من نتنياهو، وهو َمن ااي بعد "صئتز" عند حا ط البراق: لقد  د دت... إيماني.

 29/1/2018 ،الرأي، عم ان
  

 الفارغة المفاوضاتطاولة  .67
 هآرتس أسرة تحرير

خالت الواليات المتحدة مس لة القدس عن طاولة المفاو ات، صرح اللر يس دوناللد تراملب ع لى الملجأ أ
ا تماع المنتدى االاتصادر في دافوس. صحيح أن هل ا لليس تصلريحا  ري لا، ولكلن عنلدما  أثنايفي 
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 افوللىرة ، فمث ز كمثي الساحر الل ر للم تلن ح حي تلز فلي الملافخرىيكرره الر يس افمريكي المرة ت و 
 اإلطللئقالمشللك ة المركخيللة فللي هلل ا التصللريح الع يللي هللي انللز ال تو للد ع للى  إن. أخللرىي ربيللا مللرة 

مبادرة  أومفاو ات يمكن أن تحمي ع ييا أو تسقط منيا الموا ي  ال وهرية. كما أنز ال تو د خطة 
لقلللدس، بلللدي مفاو لللات سياسلللة، مللل  أو بلللدون ا أساسلللياالتلللي يمكلللن ع لللى  افسلللسأمريكيلللة تعلللرض 

 ال يمكن أن ت رى مفاو ات دون أن تكون مكانة القدس  خيا ال يت خأ منيا. –وبافساس 
كانللت إخالللة الموا للي  مو لل  الخللئف عللن طاولللة المفاو للات هللي التكتيلل  ال ديللد لمللن وصللف  إ ا

، مثللي أي للاز  افخللرىلعقللد الصللفقات، يمكللن ع للى مللا يبللدو أن نتوالل  ل موا للي   افكبللرنفسللز كللالخبير 
لة الئ  لللين، مكانلللة المسلللتوطنات وترسللليم الحلللدود، سلللت د نفسللليا فلللي  ات سللل ة الميملللئت التلللي مسللل 

الواليات  أنكان ه ا هو و ز "صفقة القرن" التي يح م بيا ترامب، فيمكن أن نقوي  إ ا. اإلدارة أاامتيا
 المتحدة اررت التخ ي عن كي دور في المسيرة السياسية.

واف ترامب مفيومة، ولكنيا كا بلة. إ  ع لى أر موالف أمريكلي يمكلن بي ة بنيامين نتنياهو من م إن
لنتنيلللاهو أن يعتملللدج ع لللى  ا  الللل ر يخيلللي مشلللك ة القلللدس علللن البحللل ، أم ع لللى  ا  الللل ر بمو بلللز 
االعتراف بالقدس ال يحدد الحدود النيا ية ل مدينة. كئهملا االيملا  ات اللر يس، والواحلد يتعلارض مل  

صلللرح بللللان ال بلللديي عللللن الواليلللات المتحللللدة كوسللليط فللللي المفاو لللات ملللل  ا خلللر. ومللل  أن نتنيللللاهو 
 إخفللايال بللد انللز يعتللرف بللان  نخاهللة" ولكللن هللو أي للاز  افكثللرالف سللطينيين، "بصللفتيا ال يللة المو يللة 

المسلللا ي ال وهريلللة لللليس فقلللط ال يمكنلللز أن يحلللد  مفاو لللات بلللي ملللن المتواللل  للللز أن يصلللعد خطلللر 
 الموا ية م  الف سطينيين.

ال انب، تيديد الس طة الف سطينية بقط  المساعدات المالية  أحادربيت الحقا ق السياسية بشكي إن تث
والتق للليط الكبيلللر فلللي تمويلللي وكاللللة الللو  الئ  لللين لجأملللم المتحلللدة، هلللي أداة العملللي التلللي بواسلللطتيا 

 ن يصن  ترامب تابوت المسيرة السياسلية. هل ه هلي أدوات خادعلة مثلي عصلا السلاحر، تخ لق اللوهم بل
ترامب يعمي في صالح إسرا يي، يحرط ع ى أمنيا ويتهي ملن خئليلا التربلة لمسليرة سل مية. العكلس 
هللو الصللحيح. ترامللب، بسلل وكز عللديم التفسللير واللايللة، سلليتدر إلللى أن ت للطر إسللرا يي فن تتحمللي 

ع لى وحدها النتا ج اليدامة لسياستز. حكومة م خملة بل ن تفيلم الخطلر الل ر ي لعز اللر يس افمريكلي 
 بابيا، وأن يصيغ ع ى الفور خطة سياسية  ديرة ومقبولة.

 29/1/2018 ،الغد، عم ان
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