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 على الحياء المقدسية خلف جدار الفصل  ياتهيبدأ بفرض مسؤول اإلسرائيليالجيش  .1

ينوي جيش االحتالل اإلسرائيلي في األيام القريبة تطبيق سيطرته األمنية على األحياء : هاشم حمدان
فاط لالجئين وقرية الفلسطينية التي تقع خارج الجدار المسمى "غالف القدس"، وبضمن ذلك مخيم شع

 كفر عقب، وذلك في إطار إعادة انتشار للجيش في المنطقة.
وبحسب جيش االحتالل فإن ذلك يأتي بسبب "المصاعب في مواجهة الوضعع األمنعي" وبالتنسعيق معع 
شعععرطة االحعععتالل فعععي هعععذه المنعععاطق، وذلعععك معععن خعععالل تعايعععا تواجعععد الجنعععود فعععي وسعععط السعععكان فعععي 

 المنطقة.
اسععم جععيش االحععتالل، رونععين منلععيس، فععي شععرحه للقععرار، إن "اإلرهععاب" فععي السععنوا  وقععال المتحععد  ب

 األخيرة مختلف عما يعرفه الجيش.
وأضاف أن هناك ارتفاعا في عدد العمليا  التي ينفذها أشخاص يحملون البطاقة الشخصية الارقاء، 

تعايعععا تواجعععد قعععوا   ويجعععدون معععأوف لهعععم فعععي بلعععدا  ال ينشعععط فيهعععا الجعععيش اإلسعععرائيلي، ولعععذلك تقعععرر
 االحتالل في هذه البلدا .

يشار إلى أن المنطقة التي يطلق عليها االحتالل "غالف القدس" تقع ضمن مسؤولية لوائي "بنيعامين" 
و"عتسعيون". وتقعرر، ا،ن، أن يتععولى لعواء "بنيعامين" المسععؤولية ععن كععل المنطقعة، بمعا فععي ذلعك أحيععاء 
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بعععو ديعععس والعياريعععة وقعععرف فلسعععطينية أخعععرف تقعععع اليعععوم ضعععمن القعععدس التعععي تقعععع خعععارج الجعععدار، مثعععل أ
 مسؤولية "عتسيون".

وجععاء أن هععذه العمليععة سععتتم بالتعععاون مععع قععوا  أمنيععة أخععرف، وبضععمنها جهععااا الشععرطة واألمععن العععام 
)الشاباك( واللذان سيواصالن العمل في المنطقة إلى جانب جيش االحتالل، ولكن الصعالحية األمنيعة 

وبحسععب المتحععد  باسععم جععيش االحععتالل فسععوف يععتم تشععكيل هيئععة مشععتركة  ائععد اللععواء.سععتكون بيععد ق
 لممثلي كافة األجهاة ذا  الصلة.

 وادعى منليس أنه لن يتم تغيير الوضع الراهن على الحواجا العسكرية.
فعي المقابععل، تجععدر اإلشعارة إلععى أن تحويععل المسععؤولية األمنيعة مععن الشععرطة إلعى الجععيش تثيععر عالمععا  

تفهام، حيععع  أن هعععذه البلعععدا  يعتبرهعععا االحعععتالل جعععاءا معععن إسعععرائيل، خالفعععا لسعععائر منعععاطق الضعععفة اسععع
دارية واسعة.  الغربية المحتلة حي  يمنح الجيش صالحيا  قضائية وا 

وبحسععب صععحيفة "هعع رتس"، فععإن جععيش االحععتالل درس مععؤخرا إمكانيععة تحويععل المسععؤولية األمنيععة مععن 
طق التي تقع خارج جدار الفصل فعي شعرقي القعدس، ولكنهعا مشعمولة الشرطة إلى الجيش في كل المنا

 عاما. 13ضمن منطقة نفوذ بلدية االحتالل في القدس، ولكن تم فصلها بواسطة الجدار قبل نحو 
ألعف فلسعطيني، أكثعر معن نصعفهم يحملعون البطاقعة  150يشار إلى أنعه يسعكن فعي هعذه المنعاطق نحعو 

بسععبب جععدار الفصععل فععإنهم ال يحصععلون علععى خععدما  مععن بلديععة الشخصععية الارقععاء ومكانععة إقامععة. و 
وتدعي أجهاة أمن االحتالل أن عمليا  كثيرة حصل  في السنوا  األخيرة في القدس كان  االحتالل.

 منفذوها من سكان هذه المناطق التي وجد  شرطة االحتالل صعوبة في العمل فيها.
دس"، ائيععف إلكعين، بععادر فععي السعنة االخيععرة إلععى يعذكر فععي هعذا السععياق أن وايععر معا يسععمى "شععؤون القع

خطعععة لفصعععل هعععذه البلعععدا  ععععن القعععدس، وتشعععكيل سعععلطة محليعععة إسعععرائيلية جديعععدة منفصعععلة ععععن بلديعععة 
 االحتالل.

 29/1/2018، 48عرب 

 
 لتسوية القضية الفلسطينية خطة ترامب لمحكمة العدل الدولية ضد   سنتوجهعريقات:  .2

مين سر اللجنة التنفيذية لمنظمعة التحريعر الفلسعطينية صعائب عريقعا  أعلن أ: قيس أبو سمرة -أريحا 
خطععة الععرئيس األمريكععي دونالععد ترامععب لتسععوية  لمحكمععة العععدل الدوليععة، ضععد   أن فلسععطين سععتقدم طلبععا  

، إلثبععا  مخالفتهععا لقععرارا  "إسرائيلع"القضععية الفلسععطينية، والتععي تتضععمن االعتععراف بالقععدس عاصععمة لعع
"لعدينا طلعب سعيقدم لمحكمععة  وقعال عريقعا  فعي حعوار خععاص معع وكالعة األناضعول: "."الشعرعية الدوليعة
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منها بمخالفعة هعذه الخطعة لقعرارا   إقرارالعدل الدولية بشأن خطة ترامب، وذلك بهدف الحصول على 
 الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية، أرضا محتلة من إسرائيل".

ن القيععادة الفلسععطينية "تعمععل وفععق خطععة أكمععة، غيععر أنععه أضععاف ولععم يحععدد عريقععا  موعععد التوجععه للمح
متكاملة للرد على قرار "ترامب". وأكد أن فلسطين ستسعى "لالنضمام للوكاال  )الدوليعة( المتخصصعة"، 

 : "نحععن أصععبحنا فععي حععلا مععن أي التععاام يتعلععق بوقععف توجهنععا للمنظمععا  الدوليععة، ولععم نسععع  يومععا  مضععيفا  
  المتحععدة، هععي مععن سععع  لععذلك". وقععال إن الفلسععطينيين "سععيعودون لمجلععس األمععن للمواجهععة مععع الواليععا

وبعي ن أن الفلسعطينيين عقعدوا معع إدارة الدولي، للحصول على دولة كامعل العضعوية فعي األمعم المتحعدة". 
 لقاء، على مدار عام، بينهم أربعة لقاءا  على مستوف الرئيسْين ترامب ومحمود عباس.  35ترامب 

لوضع خطة عمل لتنفيعذ  اجتماعا   ريقا  إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد قريبا  وأشار ع
 قرارا  المجلس المركاي.

، وبععععدأ  اإلمععععالءا وقععععال عريقععععا : "انتقلعععع  اإلدارة األمريكيععععة مععععن مرحلععععة المفاوضععععا  إلععععى مرحلععععة 
 وفقععا   لتنفيعذ برنععامر فعرح الحعل   بعاالعتراف بالقعدس عاصعمة إلسععرائيل ونقعل سعفارتها إليهععا، وهعو بدايعة

لما تقرره الحكومة اإلسرائيلية". وتابع: "ترامعب يقعول ا،ن إن القعدس خعارج المفاوضعا  ويريعد تجفيعف 
وكالة غو  وتشغيل الالجئين )األونروا( من خالل تخفعيح العدعم لهعا، وبقعاء الجعيش اإلسعرائيلي فعي 

انية )فععي الضععفة الغربيععة(، والسععيطرة علععى األجععواء األغععوار الفلسععطينية واإلبقععاء علععى الكتععل االسععتيط
 والمعابر والمياه، وبعد ذلك فليعلن الفلسطيني دولته ويجد له عاصمة في ضواحي القدس". 

"فقعد  دور الراعععي لعمليعة السععالم". وقعال: "نحععن ال نريعد اسععتبدالها باالتحععاد  األمريكيععةوأكعد أن اإلدارة 
نبحععع  ععععن رعايعععة أمميعععة تسعععتند للشعععرعية الدوليعععة". وأشعععار إلعععى أن  أنهعععا حليفتعععه، إلدراكنعععابعععي، و األور 

 الرئيس عباس طالب االتحاد األوربي باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشعيرا  
أنهعم قعالوا لععه إن "الوقع  غيععر مناسعب بععد"، وال يوجععد وععود قريبععة بهعذا الشعأن. ونفععى أن تكعون فرنسععا 

. وقععال: "طالبنععا الفرنسععيين بالحععدي  مععع األمريكيععةادرة سععالم جديععدة، وبديلععة للمبععادرة تسعععى لتقععديم مبعع
 الواليا  المتحدة لحثها على االلتاام بالقانون الدولي والتراجع عن خطوتها".

وأكد على أن روسيا والصين واالتحاد األوربي يلتفون حول القضية الفلسطينية، ومطعالبين بلععب دور 
إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى "عملية سالم برعايعة األمعم المتحعدة". وقعال:  النظر  ولف هام وفعال.

"إذا جاء  الواليا  المتحدة لوحدها، لن نقبل ولكن إذا كان  ضمن إطار دولعي ال يمكننعا االعتعراح 
منععه،  أن القيعادة الفلسعطينية تسعععى إلعى السعالم ألنهععا هعي المسعتفيدة إلععىوأشعار  لكننعا لعن نلتععف إليهعا".

 لكن ذلك لن يكون بأي ثمن، يجب أن يكون مستند للشرعية الدولية وحل لقضايا الحل النهائي. 
 واتهم عريقا  ترامب ورئيس الواراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بع"محاولة تغيير المرجعيا  الدولية. 
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"صععناا القععرار فععي ترامععب بشععأن القععدس، قععال عريقععا :  إعععالنوعععن الموقععف العربععي واإلسععالمي تجععاه 
لغة المصالح، لم نرق   إالالعالم العربي واإلسالمي يعتقدون أن البيانا  تحمي القدس، أمريكا ال تفهم 

لمسعععتوف التعععأثير بقعععدر معععا يعععؤثرون بنعععا". وطالعععب عريقعععا  العععدول العربيعععة واإلسعععالمية بقطعععع عالقتهعععا 
سعالمية سعابقة ت بالواليا  المتحدة، تنفيعذا   قضعي بقطعع العالقعا  معع أي دولعة تعتعرف لقعرارا  عربيعة وا 

 بالقدس عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارة بالدها إليها. 
ولف  إلى أن خطعاب نائعب العرئيس األمريكعي مايعك بعنس فعي الكنيسع  اإلسعرائيلي األسعبوا الماضعي، 

 ترامب.  إعالناستند إلى أن الردود العربية واإلسالمية لن تكون أكبر مما فعلته عقب 
لف المصالحة الفلسطينية، قال عريقا : "هناك تصميم إلنجعاا ملعف المصعالحة، ونحعن أحعوج وعن م

معن اللجنعة  ما نكون له اليوم بسعبب الظعروف التعي تمعر بهعا القضعية الفلسعطينية". وأشعار إلعى أن وفعدا  
 بهدف إحدا  اختراق في هذا الشأن.  المركاية لحركة فتح سياور غاة قريبا  

 29/1/2018، نباءلأل  الناضولوكالة 
 

 لرفع مكانة فلسطين من عضو مراقب إلى عضو كامل المنلمجلس  سنتوجهالمالكي:  .3
رياح المالكي أن الجانب الفلسطيني سيقدم طلبا  إلى مجلس  الفلسطيني أعلن واير الخارجية: رام هللا

ة العامععة األمععن الشععهر المقبععل، لرفععع مكانععة فلسععطين مععن عضععو مراقععب إلععى عضععو كامععل فععي الجمعيعع
لألمعععم المتحعععدة، مشعععيرا  إلعععى أنعععه سعععيتم أيضعععا  طلعععب تعععوفير الحمايعععة الدوليعععة للشععععب الفلسعععطيني تحععع  
االحععععتالل. وقععععال المععععالكي إن الكويعععع  سععععتكون الشععععهر المقبععععل رئيسععععا  لمجلععععس األمععععن، وأن الجانععععب 

العععنقح  الفلسعععطيني يأمعععل بالحصعععول علعععى األصعععوا  الالامعععة، معععا لعععم تسعععتخدم اإلدارة األمريكيعععة حعععق  
أن "مجلس األمن سيشهد في الشهر المقبل العديد معن االجتماععا  المهمعة، ومعن  إلى"الفيتو"، مشيرا  

/ بينهععا االجتمععاا الشععهري المغلععق للمجلععس لمناقشععة أوضععاا الشععرق األوسععط، فععي العشععرين مععن شععباط
دة"، الفتعا  إلعى أن ، وذلك عشية اجتماا مفتوح في المجلعس يبحع  فعي تنفيعذ قعرارا  األمعم المتحعفبراير

 الرئيس عباس سيصل إلى نيويورك للمشاركة في أحد اجتماعا  مجلس األمن.
 30/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 لالحتالل المنحازةتصريحات غرينبالت  تدين الفلسطينيةالخارجية  .4

 رام هللا: دانععع  واارة الخارجيعععة الفلسعععطينية تصعععريحا  مبععععو  العععرئيس األمريكعععي لشعععؤون المفاوضعععا 
ل فيهعا الدولية، جيسون غرينبال ، خعالل جولعة لعه "تحع  األرح" علعى حعدود قطعاا غعاة، والتعي حم ع

 لمشععروعا  إسععرائيلية لتحسععين حيععاة النععاس. الفلسععطينيين المسععؤولية عععن حصععار قطععاا غععاة، مروجععا  
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نحعااة وقال  في بيعان: "يبعدو أن غعرينبال  وغيعره معن المسعؤولين فعي إدارة ترامعب، مقثقلعون بقناععا  م
تقفقععدهم القععدرة علععى القيععام بععدور )الراعععي( النايععه لعمليععة السععالم والمفاوضععا ، وتحععولهم إلععى مسععوقين 
ورعاة لسياسا  االحتالل ومخططاته التوسعية، القائمة على التعامل مع القضية الفلسطينية كع)قضية 

 راا ومفهومه السياسي".سكان( يحتاجون إلى )تسهيال ( وماايا حياتية وهمية، بعيدا  عن جوهر الص
وقال : "إن ادعاءا  غرينبال  التي أطلقها من )تح  األرح( لم تدفعه للقيام بايارة إلى قطاا غعاة 
لالطععالا علععى مععا يجععري )فععوق األرح( مععن معانععاة وءالم حقيقيععة جععراء سياسععا  االحععتالل وعدوانععه 

يععة اإلسععرائيلية يحععول دون قيامععه المسععتمر علععى القطععاا منععذ سععنوا  طويلععة، كمععا أن هععذا التبنععي للروا
 ...بجوال  ميدانية في الضفة الغربية المحتلة لالطالا عن قعرب علعى معانعاة المعواطنين الفلسعطينيين

 جراء سياسا  االحتالل القمعية والتهويدية، التي تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم ال يطاق".
 30/1/2018 ،الشرق الوسط، لندن

 
 "تشويه الحقائق... وتتهم حماس بـ"ترفض تصريحات ترامب حول القدس ةالفلسطينيالحكومة  .5

رفضععه لتهديعدا  وتصععريحا  الععرئيس األمريكععي دونالععد ترامععب  الفلسععطيني أكعد مجلععس الععواراء :رام هللا
مععن أن قضععية القععدس قععد تمعع  إااحتهععا عععن طاولععة المفاوضععا ، وبععأن الفلسععطينيين أمععام خيععارين إمععا 

 وضا  أو وقف المساعدا  األمريكية.العودة لطاولة المفا
، فععي رام هللا برئاسععة رامععي 29/1/2018 وجععدد المجلععس خععالل جلسععته األسععبوعية التععي عقععدها، االثنععين

الحمد هللا، التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفح القرار األمريكي الغاشم بشأن القدس، ورفعح 
ادئ والحقععوق الفلسععطينية الثابتععة والراسععخة، بععل علععى الخضععوا لالبتععااا األمريكععي والتفععاوح علععى المبعع

 "القعععدس الشعععرقية"ءليعععا  تنفيعععذ القعععرارا  الدوليعععة والمبعععادئ التعععي أقرتهعععا الشعععرعية الدوليعععة وعلعععى رأسعععها 
 .1967عاصمة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود 

قعرارا  الشعرعية الدوليعة، وأكد دعمه لموقف القيادة الفلسطينية في سعيها لتشكيل إطعار دولعي لتطبيعق 
ووضععععع ا،ليععععا ، والضععععمانا ، وجععععدول امنععععي لتطبيقهععععا ولععععيس التفععععاوح عليهععععا، فععععي ظععععل اسععععتمرار 

بتوسعععها االسععتيطاني ومصععادرة األراضععي، واسععتمرار سععيطرتها علععى المنععاطق المسععماة "ج"،  "إسععرائيل"
ضرورة قيام الدول األوروبية باإلضافة إلى االنتهاكا  اليومية بحق الفلسطينيين، وشدد المجلس على 

بدور فع ال تجاه عملية السالم، وبلورة ءليعة دوليعة لرعايعة المفاوضعا  بهعدف إيجعاد حعل ععادل وشعامل 
لكافععة قضععايا الحععل النهععائي وفععق قععرارا  الشععرعية الدوليععة، وصععوال  إلععى تجسععيد دولععة فلسععطين المسععتقلة 

مجلعس دعوتعه العاجلعة إلعى المجتمعع العدولي، وجعدد ال ."القدس الشعرقية"، وعاصمتها 1967على حدود 
وفععي مقدمتععه مجلععس األمععن الععدولي، بتحمععل مسععؤولياتهم القانونيععة واألخالقيععة تجععاه الشعععب الفلسععطيني 
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ودان المجلس مصادقة الكنيس  اإلسرائيلية  ودان المجلس العدوان اإلسرائيلي المتواصل. ...ومعاناته
 مين الشهداء الفلسطينيين".بالقراءة األولى على مشروا قانون "جثا

وناقش المجلس، مشاركة رئيس الواراء فعي االجتمعاا الطعارئ للجنعة تنسعيق مسعاعدا  العدول المانحعة 
 لفلسطين، والذي سيعقد في مقر االتحاد األوروبي في بروكسل نهاية الشهر الجاري.

 "،يه الحقعععائقحملععة التضعععليل وتشعععو "وفععي سعععياقا ءخعععر، اسععتغرب المجلعععس اسعععتمرار حركععة حمعععاس فعععي 
وادعاءاتهععا بععأن الحكومععة تتجاهععل احتياجععا  مستشععفيا  غععاة مععن الوقععود والععدواء، مشععيرا  إلععى أن واارة 

شعععاحنة معععن العععدواء والمسعععتلاما  الطبيعععة لمستشعععفيا  قطعععاا غعععاة قبعععل  40حعععو نالصععحة قامععع  بتوريعععد 
 ماليين دوالر. 4أسبوعين بقيمة 

 29/1/2018 ،ا(وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وف
 

 عمل على إيجاد قيادة فلسطينية بديلةت: واشنطن عدنان الضميري .6
 اتهععععم المفععععوح السياسععععي العععععام، والنععععاطق الرسععععمي باسععععم المؤسسععععة األمنيععععة: كفععععاح ابععععون - رام هللا

قيادة فلسطينية بديلعة،  إيجاداللواء عدنان ضميري الواليا  المتحدة األمريكية بالعمل على  الفلسطينية
على الموقف الفلسطيني العرافح لبقعاء الواليعا  المتحعدة راعيعة للعمليعة السياسعية إثعر قعرار العرئيس  ا  رد

وقععال ضععميري: "الواليععا  المتحععدة بععدأ   ."إسرائيلع"األمريكععي دونالععد ترامععب اعتبععار القععدس عاصععمة لعع
ة، وتفعيعععل بسلسععلة خطععوا  إلضعععاف القيععادة الفلسععطينية، وتسعععى ا،ن لتععروير شععخوص بديلعع عمليععا  

 مععععن الضععععغوط الضععععميري مايععععدا   وتوقعععععجهععععا  وأدوا  مععععأجورة لقسععععاءة للقيععععادة والتحععععريح عليهععععا". 
عبعععععر تقلعععععيص وحجعععععب مسعععععاعدا  ماليعععععة، وتصععععععيد القمعععععع وتسعععععريع االسعععععتيطان وتكثيعععععف  األمريكيعععععة

ضعليل االعتداءا  خاصة بحق مدينة القدس، "باإلضافة إلى إثارة الفتن وخلط األوراق عبر ماكينة الت
 والتحريح اإلعالمية للنيل من صالبة موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".

ولععم يسععم الضععميري أسععماء، بعينهععا لكععن مصععادر فلسععطينية قالعع  لععع"الشرق األوسععط"، إن جميععع الععذين 
مععن أجععل حجععا مكععان لهععم فععي المسععتقبل معروفععون لععدف  "إسععرائيل"يتواصععلون مععع واشععنطن وكععذلك مععع 

وقال  المصادر إن محاوال  إيجاد قيادة بديلة ليس  جديدة لكنها أصبح  ا،ن ملحعة  السلطة. قيادة
سعرائيل معن أجعل تهيئعة قيعادة  كما يبدو. وأكعد  أن العمعل يجعري بشعكل متعواا بعين الواليعا  المتحعدة وا 

أعمععال  وبحسععب المصععادر فععإن مسععؤولين أمععريكيين وكععذلك إسععرائيليين التقععوا أكععاديميين ورجععال بديلععة.
 وشخصيا  من أجل بح  مستقبل ما بعد عباس.

 30/1/2018 ،الشرق الوسط، لندن
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 وساطة الرئيس التونسي إلقناع فرنسا والوروبيين بدعم الحقوق الفلسطينية طلبناالحمد:  .7
كشف عضو اللجنة المركاية لحركعة فعتح ععاام األحمعد النقعاب ععن أنعه سعلم رسعالة معن رئعيس  :رام هللا

محمود عباس إلى نظيره التونسي الباجي قايد السبسعي، تطلعب منعه إسعناد القضعية  ةلفلسطينياالسلطة 
الفلسععطينية، ولعععب دور لععدف الععدول األوروبيععة، وعلععى رأسععها فرنسععا التععي يععاور رئيسععها تععونس بعععد غععد 

ن قعدس بعرس، االثنعين: "طلبنعا معوكالة في حدي  مع  ،وقال األحمد ، لدعم الحق الفلسطيني.األربعاء
لعععدف أصعععدقائها األوروبيعععين، وفرنسعععا علعععى وجعععه الخصعععوص، معععن أجعععل إنهعععاء  تعععونس أن تمعععارس دورا  

مععن  تونسععيا   وأضععاف: "طلبنععا دعمععا   االحععتالل اإلسععرائيلي لفلسععطيني وتحقيععق حلععم الدولععة الفلسععطينية".
قناا األوروبيين بترجمة سياساتهم إلى عمل على األر  ح، من أجل استقطاب أوروبا لتمارس دورها وا 

 خالل االعتراف بدولة فلسطينية دون انتظار".
 29/1/2018قدس بس، 

 
 : رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي وزير المالية اإلسرائيلي الحد المقبلاإلسرائيليةالقناة الثانية  .8

، أن رئعععيس العععواراء 29/1/2018 ذكعععر  القنعععاة الثانيعععة اإلسعععرائيلية، اإلثنعععين :سععععيد عمعععوري - القعععدس
 .4/2/2018 ني رامي الحمد هللا سيجتمع مع واير المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون، األحد الفلسطي

 وتابعع  وأضاف  القناة اإلسرائيلية أن كحلون والحمد هللا سيبحثان التعاون االقتصعادي بعين الجعانبين.
 ، أن كحلععون التقععى، أمععس، مععع مبعععو  ترامععب للسععالم فععي الشععرق األوسععط، جيسععون غععرينبال القنععاة

 وقال له: "أبلغ رامي الحمد هللا أنه ال بديل عن أمريكا في عملية السالم".
 29/1/2018، لألنباء الناضولوكالة 

 
 الفلسطينية تتهم "نيويورك تايمز" بأنها تنفث السموم اإلعالموزارة  .9

ته سععععدف: قالععع  واارة اإلععععالم الفلسعععطينية إن الصعععحفي روجعععر كعععوهين وصعععحيف أبعععوفعععادي  –رام هللا 
"نيويعععورك تعععايما" يفتقعععران للموضعععوعية ويسعععيئان للشععععب الفلسعععطيني بنشعععرهما مغالطعععا ، لعععيس أقلهعععا 
العنوان العذي انحعاا لالحعتالل وجوقتعه، فعالرئيس محمعود عبعاس هعو رئعيس منتخعب لشععب واقعع تحع  

يين، احععتالل إسععرائيلي بغععيح، تدعمععه إدارة أمريكيععة تفقععد بوصععلتها كقععوة ضععامنة لألمععن والسععلم العععالم
واحعععتالل يطعععارد أحعععالم العصعععافير واألطفعععال، بجعععيش يتفعععنن فعععي إعاقعععة الحيعععاة والمعععس بأسعععلوب حيعععاة 
الفلسععطيني. وأكععد  أن الشعععب الفلسععطيني علععى مسععتوف عععال مععن الععوعي واإلدراك ويعلععم جيععدا  مععاذا 

اطيعععة تعنعععي الحريعععة والحكعععم الصعععالح، ولعععيس بانتظعععار كعععوهين أو "نيويعععورك تعععايما" ليحعععدد شعععكل الديمقر 
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الفلسطينية المناسبة، أو طبيعة الحكم في فلسطين التواقة للحريعة واالسعتقالل، وهعو شععب يصعر علعى 
 ممارسة هذا الدور بشكل ديمقراطي وعقد انتخاباته رغم االحتالل.

 وكان كوهين قد كتب تقريرا  في صحيفة "نيويورك تايما" تح  عنوان "حان الوق  ألن يرحل عباس".
 30/1/2018 ،لندنالقدس العربي، 

 
 أسرى محررينسبعة أمن السلطة يعتقل  :طولكرم .01

، ععععددا  مععععن 29/1/2018 اعتقلععع  أجهعععاة األمعععن التابععععة للسععععلطة الفلسعععطينية، فجعععر اإلثنعععين :طعععولكرم
وذكعر   األسرف المحررين عقب دهم وتفتيش مناالهم في بلدتي عالر وصيدا شعمالي مدينعة طعولكرم.

ععل  عععدم الكشععف عععن ه  7قععدس بععرس، أن أمععن السععلطة اعتقععل وكالععة ويتهععا، فععي حععدي  لمصععادر فض 
وأوضععح  أن الحملعة األمنيعة طالع  كععال   أسعرف محعررين ينتمعون لحركتععي حمعاس والجهعاد اإلسعالمي.

من؛ أسعد شديد، سراء رداد، أحمد الحاج، فادي رداد، حبيب تحسين رداد، عامر أشعرف عبعد الغنعي، 
 ومجاهد محمد شديد.

عبوة ناسفة، ارع  على طريعق  12عتقاال  بعد إعالن أمن السلطة عن العثور على وتأتي حملة اال
 فرعي بين بلدتي عتيل وعالر، يعتقد أنها كان  تستهدف دوريا  تابعة لالحتالل اإلسرائيلي.

 29/1/2018قدس بس، 
 

 خيار المثلتشكيل حكومة وحدة هو البغزة و  الواقع المأزومزادت  نتقاميةال  السلطة إجراءات الحية: .11
أك د د. خليعل الحي عة عضعو المكتعب السياسعي لحركعة "حمعاس" نائعب رئعيس الحركعة  قاسم األغا: -غاة 

فععي قطععاا غععاة، أن الواقععع المععأاوم سياسععي ا واقتصععادي ا ومعيشععي ا فععي القطععاا نتيجععة اسععتمرار الحصععار 
عععا ااداد صععععوبة بفععععل اإلجعععراءا  "االنتق 11العععذي يفرضعععه االحعععتالل منعععذ  اميعععة والعقوبعععا " التعععي عام 

السلطة  ،حم ل الحية، في حوار خاص وشامل لع"االستقاللو تفرضها السلطة الفلسطينية على الشعب. 
 وحكومة الوفاق مسؤولية هذا الواقع الصعب، الذي ضرب مناحي الحياة كاف ة في قطاا غاة.

ععه الحيععة لحكومععة الوفععاق ووارائهععا بععالقول:  لية الشعععب الفلسععطيني فععي أنععتم مععن تتحم لععون مسععؤو "وتوج 
الضفة الغربية وقطاا غاة، والقطاا ا،ن تح  واليتكم ومسعؤوليتكم، ونحعن نطعالبكم بالقعدوم والمكعو  

 ."في غاة لتحمل المسؤوليا  والمهم ا  كاملة، دون تسويف أو تعطيل
بعدال  معن وضعع  ، أمر مرفوح، داعي عا إي اهعا إلعى إيجعاد الحلعول"التمكين"ولف  إلى أن تذر ا الحكومة بع

 ."فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاا غاة"العراقيل وخلق الذرائع، 
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وحععول عمععل اللجنععة الحكوميععة اإلداريععة والقانونيععة المختصععة بتسععوية أوضععاا المععوظفين، أشععار عضععو 
ة المكتب السياسي لحماس إلى أنها تواصل مهامها، على الرغم من عدم تشكيلها بالكامل، عبر إضاف
دد )محسوبون على حماس(، كما نص  عليه اتفاق المصالحة األخير بالقاهرة.  األعضاء الثالثة الجق

وفي ذا  السياق، لم يخِف القيادي الحمساوي أن الذهاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الخيار 
 ."الماضيمن نوفمبر  22و 21وهذا كان موقف غالبية الفصائل في لقاءا  القاهرة يومي "األمثل، 

ععه حمععاس نحععو تشععكيل حكومععة وحععدة  "وقبععل أيععام عععد ة، تععداول  وسععائل إعععالم محليععة الحععدي  عععن توج 
 وطنية بالتوافق مع تيار فتح اإلصالحي الذي يقمثلعه النائعب محمعد دحعالن، وبمشعاركة فصعائل أخعرف.

ة، وأضعاف:  بعاطؤ؛ إال  أن علعى العرغم معن حالعة الت"وعن ذلك، قال الحي عة إنعه ال أسعاس لعه معن الصعح 
 ."مسار المصالحة مع الكل الوطني وحركة فتح قائم ونسعى لتطويره والدفع به نحو األمام

وفيمعععا إذا كعععان إعفعععاء رئعععيس جهعععاا المخعععابرا  العامعععة اللعععواء خالعععد فعععواي معععن منصعععبه سعععيعيق العععدور 
أو واير مصعري  ال نعتقد أن تغير رئيس جهاا"المصري باستئناف مسار إنهاء االنقسام، قال الحي ة: 

 ."من منصبه سيؤثر على عالقا  مصر الخارجية
 أن وفعععد ا معععن حركتعععه سعععياور القعععاهرة قريب عععا لبحععع  ملعععف المصعععالحة برعايعععة مصعععرية. الحيعععةوكشعععف 

  ."ايارةللكن ال يقوجد موعد محد د ل"واستدرك: 
بشععأن اعتبععار  وعب ععر عععن أسععفه لضعععف الععردود العربيععة واإلسععالمية، عقععب االعتععراف األمريكععي األخيععر

 إلى المدينة. "تل أبيب"من  "واشنطن"مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان االحتالل، ونقل سفارة 
يعععة إلغاثعععة وتشعععغيل الالجئعععين مريكمليعععون دوالر معععن المسعععاعدا  األ 65حجعععب  "واشعععنطن"وععععن قعععرار 

بمثابعة  "أونعروا"يكعي لععوأك عد أن االسعتهداف األمر  الفلسطينيين )أونروا(، وصف ذلك باالبتااا العرخيص.
 جريمة جديدة، تستهدف عصب ا أساسي ا في جسد القضية الفلسطينية، وهو قضية الالجئين.

وأكد  على أنه ءن األوان للسلطة أن تعيد النظر في مسار المفاوضعا ، معن خعالل الععودة إلعى الوحعدة 
ة، تقعود المسعار الجديعد، والعمعل الوطنية، بإعادة تشكيل قيادة جديعدة لمنظمعة التحريعر بهيئاتهعا المختلفع

طعالق العنعان للمقاومعة فعي الضعفة  على إلغاء التنسيق األمني مع االحعتالل، وسعحب االعتعراف بعه، وا 
 المحتلة بكل أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، ودعم انتفاضة القدس.
مععن  15و 14نعقععدة يععومي وفيمععا يتعل ععق بمخرجععا  اجتماعععا  المجلععس المركععاي األخيععرة بععرام هللا، والم

ععام  "المركعاي"يناير الجاري، لف  الحي ة إلى أنها مخرجا  ستبقى حبر ا على ورق كمصير مخرجعا  
2015     . 

 28/1/2018، الستقالل، غزة
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 حال استمرت فتح بالتهرب من تنفيذ المصالحةفي ستدرس كافة الخيارات  حماسأبو زهري:  .11
دي فعي حركعة "حمعاس" وعضعو مكتعب العالقعا  العربيعة واإلسعالمية، أكد القيعا: يحيى اليعقوبي -غاة 

د. سعععامي أبعععو اهعععري، أن حركتعععه سعععتدرس معععع كعععل الجهعععا  المعنيعععة والفصعععائل الفلسعععطينية الخيعععارا  
المطلوبة في حال استمرار تهرب حركعة فعتح معن تنفيعذ اتفعاق المصعالحة، مشعيرا فعي الوقع  ذاتعه، إلعى 

ومععة فيمععا يتعلععق بقطععاا غععاة وهميععة ال أسععاس لهععا مععن الصععحة وتهععدف أن البيانععا  التععي تروجهععا الحك
ععععداده لتصعععفية القضعععية  للتغطيعععة علعععى فشعععلها. وحعععذر أبعععو اهعععري معععن مخطعععط خطيعععر يجعععري تمريعععره وا 
غاة التي تحتضعن المقاومعة الفلسعطينية، داعيعا حركعة فعتح إلعى إععادة تقيعيم  إنهاكالفلسطينية، يتضمن 

بمعا تععم االتفعاق عليععه، والتوقعف عععن الحسعابا  الخاطئععة، مؤكعدا فععي ذا  موقفهعا والعمععل علعى االلتععاام 
حمعاس  إضععافالوق  أن هذه الحسابا  "ال يمكن أن تدفع حماس للخلعف، أو تعنجح الرهانعا  علعى 

بعادها عن المشهد السياسي". وشدد أبو اهري في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس، علعى  وا 
لعععدفع عجلعععة المصعععالحة لألمعععام هعععو رحيعععل الحكومعععة وتنحيتهعععا والمجعععيء  أن الوسعععيلة الحقيقيعععة والمثلعععى

بحكومععة وحععدة يتوافععق عليهععا الجميععع، مشععددا فععي السععياق نفسععه علععى أن الععدور المصععري مهععم وأسععاس 
 إلعادة الدافعية لتنفيذ اتفاق المصالحة، خاصة وأن الطرف المعطل با  واضحا.

استمرار والمتعلقة بقطاا غاة، بيانا  وهميعة ال أسعاس لهعا وقال: "إن البيانا  التي تروجها الحكومة ب
من الصحة، وهذه البيانا  تهدف للتغطية على حالة التقصير التي تمارسها هذه الحكومة تجعاه غعاة، 

 والتغطية على استمرار العقوبا  التي تستمر في فرضها على القطاا".
الوضع الكارثي لغاة، أكد أن حماس تتابع وفيما يتعلق بتهرب فتح من استحقاقا  المصالحة في ظل 

األوضعاا بعنايععة كبيععرة رغععم أنهععا خرجع  مععن االنقسععام بمععا قدمتععه بالتاامهعا الكامععل بمععا طلععب منهععا فععي 
اتفاق القاهرة األخير، "لكن الحركة ال يمكن أن تتخلى عن شعبها الذي هي جاء أساسي من الشعب، 

ا، وفعععي جميعععع األحعععوال اسعععتمرار هعععذه األوضعععاا وال يسععععها أن تسعععتمر بالصعععم  علعععى هعععذه األوضعععا
الكارثية لم يعد أمرا ممكنا، وأن الحركة ستدرس مع كل الجها  المعنية والفصائل الخيعارا  المطلوبعة 

 في حال استمرار تهرب فتح من تنفيذ المصالحة".
ألولى واعتبر القيادي في حماس أن حسابا  فتح إلضعاف حماس خاطئة وسيدفع الجميع ثمنها، و"ا

االلتعععاام بتنفيعععذ االتفعععاق واحتععععرام التوافعععق العععوطني، والتعامعععل بمصععععداقية وشعععفافية بمعععا يمكننعععا مواجهععععة 
 التحديا  السياسية التي تكاد تنسف المشروا الوطني".

 30/1/2018، فلسطين أون لين
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 بغزة الكارثي حال من الحوال الصمت عن الوضع الصحي يمكن بأي    ل"الجهاد":  .11
 واإلسععالمياارة الصعحة فعي غعاة لقععاء  طارئ عا معع لجنعة المتابععة العليععا لفصعائل العمعل العوطني عقعد  و 

في قطاا غاة، حيع  وتعم وضععهم فعي صعورة مسعتجدا  الوضعع الكعارثي العذي يتهعدد منظومعة العمعل 
وشععدد القيععادي فععي حركععة "الجهععاد اإلسععالمي"، خالععد الععبطش؛ خععالل  الصععحي الحكععومي فععي القطععاا.

 على أنه ال يمكن بأي حال من األحوال الصم  عن هذا الوضع الصحي "الكارثي". االجتماا
وأكععععد الععععبطش ضععععرورة تكععععاتف الجهععععود إلخععععراج العمععععل الصععععحي مععععن أاماتععععه وضععععمان تععععوفر األدويععععة 

العاجلععة والضععرورية  اإلجععراءا اتخععاذ  إلععىوالمسععتهلكا  الطبيععة. داعي ععا الحكومععة والقيععادة الفلسععطينية 
 تلك األاما  المستمرة. إلنهاء مسببا 

  29/1/2018قدس برس، 
 

 القادمة يوم غضب شعبي بكافة فلسطين الجمعةتدعو لعتبار  بغزة الفصائل .11
في فلسعطين، يعوم االثنعين العتبعار يعوم الجمععة القعادم يعوم  واإلسالميةدع  قيادة القوف الوطنية : غاة

الجمعععة ومخيمععا  اللجععوء والشععتا   الفلسععطينية المحتلععة بعععد صععالة األراضععيغضععب شعععبي فععي كافععة 
 واالحتاللية. األمريكيةوعواصم العالم رفضا للسياسة  واإلسالميةوالعواصم العربية 

جعععاء ذلعععك عقعععب اجتمعععاا لقيعععادة القعععوف الوطنيعععة واإلسعععالمية بحععع  ءخعععر التطعععورا  السياسعععية وقضعععايا 
لواسعة في الفعاليا  التعي تقعرر وأكد  القوف في بيان لها، على المشاركة الفاعلة وا الوضع الداخلي.

 إلعىيومي الثالثعاء وبمناسعبة يعوم التضعامن معع أهلنعا فعي العداخل المحتعل والتأكيعد علعى التوجعه  إقامتها
 مناطق التماس واالستيطان االستعماري والحواجا العسكرية.

 29/1/2018، فلسطين أون لين
 

 وفد قيادي من حماس يلتقي بري في بيروت .11
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيعه بعري وفعدا قياديعا معن حركعة "حمعاس" برئاسعة عضعو استقبل : بيرو 

مععن جانبععه قععال القيععادي عععا   عععا  الرشععق. واإلسععالميةالمكتععب السياسععي مسععؤول العالقععا  العربيععة 
الرشععق بعععد اللقععاء: "تععداولنا تطععورا  القضععية الفلسععطينية. وتوقفنععا عنععد جريمععة محاولععة اغتيععال محمععد 

صعععيدا"، معربعععا ععععن شعععكره للبنعععان ومسعععؤولية وأجهاتعععه األمنيعععة علعععى دورهعععا المهعععم بسعععرعة  حمعععدان فعععي
وتابع: "نحن قلنا إننا في حركة حماس لن  مالحقة المجرمين وفك خيوط هذه الجريمة بسرعة قياسية.

معارك خارج فلسطين، هعذه الجريمعة سعيدفع الععدو الصعهيوني ثمنهعا باسعتمرار المقاومعة فعي  إلىننجر 
طين، كععذلك تكلمنععا عععن صععفقة القععرن ومحععاوال  تصععفية القضععية الفلسععطينية وفععرح حلععول علععى فلسعع
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نرفح توطين الالجئعين ال فعي لبنعان وال فعي ، ونحن "واإلسالميةشعبنا الفلسطيني وعلى أمتنا العربية 
أن  وأشععار إلععى تععداولهم المصععالحة الفلسععطينية، مؤكععد وال فععي األردن وال فععي أي دولععة عربيععة". ةسععوري

 .إنجاحهاحماس قدم  كل الخطوا  اإليجابية من أجل 
 29/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وفاة القيادي في حماس عماد العلمي .11

عامععا (  62عمععاد العلمععي )، ( عععن وفععاة القيععادي فععي حركععة حمععاس1-30أعلععن صععباح الثالثععاء ): غععاة
حادثععة صععادمة أصععيب العلمععي بطلععق نععاري وفععي  متععأثرا  بجراحععه التععي أصععيب بهععا قبععل ثالثععة أسععابيع.

، فيمععا أك ععد النععاطق باسععم الحركععة فععواي برهععوم أن  العلمععي 2018ينععاير  9برأسععه صععبيحة يععوم الثالثععاء 
أصيب بطلق ناري بالرأس أثناء تفقده سالحه الشخصي في بيته، وأن ه في حالةا حرجعة، إلعى أن  فعارق 

 يناير. 30الحياة فجر اليوم الثالثاء 
 30/1/2018، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 أطلق من غزة "إسرائيل"جنوب  صاروخسقوط  .11

سععقط بالسععاعا  األولععى مععن فجععر يععوم الثالثععاء، صععاروط، تععم إطالقععه مععن قطععاا غععاة، فععي : محمععد وتععد
جنععععوب الععععبالد، حيعععع  انطلقعععع  صععععفارا  اإلنععععذار فععععي كععععل مععععن المجلععععس اإلقليمععععي "شععععاعر هنيغيععععف" 

وأفاد   صو  انفجارا  دون أن يعرف بعد ماهيتها أو وقوا إصابا .و"سدو  النقب"، فيما سمع  
واععم  اإلسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاا غاة، سقط داخعل بلعدة محاذيعة للقطعاا. اإلعالموسائل 

الجيش أن صعاروخا أطلعق معن قطعاا غعاة وسعقط فعي منطقعة مفتوحعة فعي مسعتوطنة "شعاعر هنيغعف"، 
في مستوطنا  غالف غعاة، قبعل  اإلنذارودو  صفارا   أضرار. دون أن يبلغ عن وقوا إصابا  أو

 دقائق من إطالق الصاروط.
 30/1/2018، 48عرب 

 
 زيادة بأمانة سر حركة فتح في بيتللو ليليانفوز : رام هللا .11

"األيام": فعاا  الفتعاة ليليعان شعاكر سعروا  ايعادة بأمانعة السعر فعي موقعع شععبة بيتللعو، غعرب  -رام هللا 
وتعتبعر هعذه المعرة األولعى فعي تعاري   وذلك خالل االنتخابا  التي أجرتهعا معؤخرا  حركعة "فعتح". رام هللا،

انتخابا  المواقع، التي تفوا فيها فتاة بمنصب أمانة السر، وهو ما اعتبره أبناء الموقع ظاهرة صعحية 
والمواطنعة ليليعان  ة.تدلل على االحترام الذي تحظى به المرأة، وأحقيتها في المنافسة على قاعدة الكفاء
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ايادة طالبة في جامعة بيراي  تخصص قانون، وهي ناشطة في حركة "فعتح" علعى مسعتوف الجامععة، 
 وموقع الكرامة ومحافظة رام هللا والبيرة.

 29/1/2018اليام، رام هللا، 
 

 قبلهليست على استعداد لت "إسرائيل"الدقيقة من لبنان هو تهديد خطير و السلحةتهديد : نتنياهو .11
فععي لقائععه مععع الععرئيس الروسععي، فالديميععر بععوتين، يععوم اإلثنععين، وجععه رئععيس الحكومععة : هاشععم حمععدان

اإلسعععرائيلية بنيعععامين نتنيعععاهو، تهديداتعععه للبنعععان بذريععععة وجعععود أسعععلحة دقيقعععة هنعععاك تشعععكل خطعععرا علعععى 
سعععرائيلي إسعععرائيل، كمعععا أشعععار بالتععععاون اإلسعععتراتيجي معععع روسعععيا والتنسعععيق العسعععكري بعععين الجعععيش اإل

 والجيش الروسي في سورية.
وكان نتنياهو قد اجتمع مع بوتين مدة سعاعة ونصعف فعي موسعكو، ونعاقش مععه معا اعتبعره "تععااا لقعوة 

 إيران في المنطقة وعدوانيتها".
وفي نهايعة اللقعاء، قعال نتنيعاهو إنعه أوضعح لبعوتين أنعه إذا لعم يعتم وقعف ترسعي  وجعود إيعران فعي سعورية 

 تعمل على وقف ذلك، مثلما تفعل ا،ن.فإن إسرائيل سوف 
وقععال أيضععا إنععه عنععدما تحععد  مععع بععوتين عععن لبنععان، أوضععح لععه سياسععة إسععرائيل و"خطععورة الوضععع"، 
مضيفا أنه لم يتم تجاوا الخطوط الحمراء بعد، إال أنه "من يحاول تغيير الوضع الراهن في سورية أو 

دخال أسلحة فتاكة إلى سورية".لبنان هي إيران، التي تحاول بشكل فعال إشعال المن  طقة وا 
وتابع في حديثعه معع الصعحفيين أن "تهديعد األسعلحة الدقيقعة معن لبنعان هعو تهديعد خطيعر، وأن إسعرائيل 

ذا اضطر  للعمل فسوف تعمل".  ليس  على استعداد لتقبله، وا 
اول التصععيد، وبحسب نتنياهو فإن "مصانع الصواري  ال تاال في مراحل البنعاء"، وأن "إسعرائيل ال تحع

ولكعععن مصعععالحها تقتضعععي إبقعععاء الجعععيش علعععى أهبعععة االسعععتعداد، وكعععذلك األذرا األمنيعععة، إضعععافة إلعععى 
 الجاهاية السياسية".

وقال أيضعا إن "العروس يعدركون موقفعه جيعدا، كمعا يعدركون جديعة تعامعل إسعرائيل معع هعذه التهديعدا "، 
 على حد تعبيره.

 29/1/2018، 48عرب 
 

 يعقوب أبو القيعان قتلن إردان: ل اعتذار ع .12
لعععععاد إردان، يععععوم اإلثنععععين، إنععععه لععععيس لديععععه جقععععال وايععععر األمععععن الععععداخلي اإلسععععرائيلي، : هاشععععم حمععععدان

معلوما  تفند ما قررته الشرطة بشأن الشهيد يعقوب أبو القيعان، الذي استشهد بنيران الشرطة خعالل 



 
 
 
 

 

 17 ص             4540 العدد:             1/30/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

س الشعرطي إيريعا ليفعي بشعكل متعمعد، عملية إخالء قرية أم الحيعران فعي النقعب، والتعي اعمع  أنعه دهع
 وبالتالي فإنه "ال مجال لالعتذار" عن جريمة قتله.

واعععم إردان، ردا علععى سععؤال وجهععه عضععو الكنيسعع  موسععي راا، مععن كتلععة "ميععرتس"، بمناسععبة مععرور 
 عام على الجريمة، أن الشرطة قرر  أن الحدي  عن "دهس متعمد".

تحقيقا  مع أفراد الشرطة خالفا لذلك، بمصادقة المدعي العام، وقال إردان إنه طالما لم تقرر وحدة ال
 فإنه ال يمكن االعتذار.

 29/1/2018، 48عرب 
 

 ج على زيارة بنسخر الُمحت  والديمقراطي ة اإلسرائيلي ة ل تستوعب الرأي اآل فلسطيني  الطيبي: أنا  .11
ائعب العربعي  د. أحمعد الطيبعي، نشعر  صعحيفة نيواويعك األمريكيعة مقعاال  للن اهير أندراوس: - الناصرة

القائمعععة المشعععتركة، حعععول احتجعععاج نعععواب القائمعععة المشعععتركة عنعععد ايعععارة نائعععب  -رئعععيس العربيعععة للتغييعععر
القعععععدس الشعععععريف عاصعععععمة الدولعععععة “العععععرئيس األمريكعععععي مايعععععك بعععععنس، ورفعهعععععم لالفتعععععا  كقتعععععب عليهعععععا 

خراجهم الفوري  والجماعي  بعنفا معن القاععة خالف ع”الفلسطينية ا لنظعام الكنيسع ، األمعر العذي القعى ، وا 
 انتقادا  الذعة للكنيس  اإلسرائيلي  باعتباره ال يسمح بطرح الرأي ا،خر حتى تح  قب ة البرلمان.

وقععال د. أحمععد الطيبععي فععي مقالععه إن ععه وامععالءه كفلسععطينيين أصععليين فععي هععذه األرح وكمععواطنين فععي 
ععوا بأن ععه كععان مععن واجععبهم التصععرف إا  اء االعتععراف األخيععر مععن قبععل إدارة ترامععب بالقععدس إسععرائيل، أحس 

ععا مععن سياسععة الواليععا  المتحععدة،  70كجععاء مععن إسععرائيل، وهععو مععا يتعععارح مععع القععانون الععدولي و عام 
 والتجاهل التام الذي أبدته لحقوق الفلسطينيين منذ تولي دونالد ترامب منصبه، على حد  تعبيره.

 29/1/2018، رأي اليوم، لندن
 

 نا: العبوات الناسفة بطولكرم كانت تستهدف قواتسرائيلياإلالجيش  .11
أشار  تقديرا  جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى أن العبوا  الناسفة التي كشعفتها األجهعاة : رامي حيدر

األمنيععة الفلسععطينية مععؤخر ا قععرب طععولكرم شععمال الضععفة الغربيععة، كانعع  تسععتهدف المركبععا  العسععكرية 
عبععوة ناسععفة علععى طريععق  12وبحسععب أجهععاة األمععن الفلسععطينية، تععم كشععف  التابعععة لقععوا  االحععتالل.

 20يربط بين قريتين قرب مدينة طولكرم وتمر منه مركبا  جيش االحتالل، ويبلغ وان كل عبوة بين 
 كيلوغرام، وأخطر  أجهاة األمن الفلسطينية قوا  االحتالل بما عثر  عليه. 30و

وأكععد الجععيش أن  ر لععم تشععهده الضععفة الغربيععة منععذ سععنوا ،واعتبععر جععيش االحععتالل أن مثععل هععذا األمعع
التنسععيق األمنععي بينععه وبععين أجهععاة األمععن الفلسععطينية مسععتمر كمععا هععي العععادة، رغععم المواجهععا  التععي 
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انعدلع  فععي الشععوارا ورغععم األامعة مععع السععلطة الفلسععطينية بعععد قعرار ترامععب، والخطابععا  الناريععة ونقععاط 
 ن ترامب.التماس التي اشتعل  بعد إعال

 29/1/2018، 48عرب 
 

 ""إرهابا   في منطقة "ج" عد  بناء البيوت الفلسطينيةتُ  "بالكنيست"لجنة المن  .11
عقععد  لجنععة فرعيععة فععي اللجنععة البرلمانيععة لشععؤون "األمععن" والخارجيععة فععي : برهععوم جرايسععي - الناصععرة

القعرف الواقععة ضعمن جلسعة لهعا للبحع  فعي البنعاء الفلسعطيني فعي ، الكنيس ، حسب صعحيفة "هع رتس"
ما يسمى "مناطق ج" في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتي خاضعة كليا من جميعع النعواحي لسعلطا  

ألعف فلسعطيني، معن حصعار خعانق،  150االحتالل. وتعاني عشرا  القرف، التي تعؤوي معا يايعد علعى 
مععن القععرف مععن البنععى إذ يمنعهععا االحععتالل مععن البنععاء علععى أراضععي األهععالي الخاصععة، ويحععرم الكثيععر 

 التحتية األساسية، كيف تبقى المنطقة متاحة كليا لمشاريع االستيطان.
وقععععال عضععععو الكنيسعععع  اإلرهععععابي مردخععععاي يوغيععععف مععععن كتلععععة تحععععالف أحععععااب المسععععتوطنين "البيعععع  
اليهودي"، إن البناء الفلسطيني يتم من دون تراخيص بتمويل من االتحاد األوروبي، وهذا يعد "إرهاب 

فعععي  دفاا". ويسععتدل مععن التقريععر، أن أحعععدا لععم يعتععرح علععى كالمععه. ال بعععل أعلععن ممثلععو واارة الععبنععاء
قريعة للعشعائر البدويعة، معا بعين  20الجلسة، أن وايرهم أفيغدور ليبرمان، يعتام إصعدار أوامعر القعتالا 

جعععا القععدس وأريحعععا، كععي ال تكعععون قعععرب المسععتوطنا ، وقعععالوا بكععل وضعععوح، إن هعععذه القععرف تشعععكل إاعا
 للمستوطنين، حتى لو كان  قرف معترفا بها.

 30/1/2018، الغد، عم ان
 

 لجئ في الشهر إلى الراضي الرواندية 600بطرد  تقضيخطة إسرائيلية  .11
تل أبيب: شهد الكنيس  )البرلمان( اإلسرائيلي، أمس االثنين، جلسة صعاخبة للجنعة الشعؤون الداخليعة، 

ي، أن االتفععاق مععع روانععدا يتععيح لحكومععة إسععرائيل أن تطععرد إليهععا بعععدما أعلععن وايععر الداخليععة، أريععه درععع
الجع  فععي كععل شععهر، ابتععداء مععن هععذه  600الالجئعين األفارقععة بععالقوة. وكشععف أن خطتععه تقضععي بطععرد 

ن موجعة  45وقال درعي إنه رفد الدائرة التي تتولى إقنعاا الالجئعين بالرحيعل بعع السنة. موظفعا جديعدا، وا 
 شيئا في مخططه.االحتجاج ضده لن تغير 

 30/1/2018الشرق الوسط، لندن، 
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 ت في المم المتحدة مع رواندا مخالفا  واشنطنيصو    "إسرائيل"مندوب  .11
منععدوب إسععرائيل لععدف األمععم المتحععدة، فععي نهايععة األسععبوا، مععع مشععروا قععرار قدمتععه  صععو تععل أبيععب: 

الععععذكرف السعععنوية لقبععععادة "يعععوم روانعععدا إلععععى الجمعيعععة العامععععة لألمعععم المتحععععدة، يهعععدف إلععععى تغييعععر اسععععم 
في رواندا، بحي  يركا فقط على المذابح التي تعرح لها أبناء قبيلة التوتسي، على الرغم  "الجماعية

من تحفظ الواليا  المتحدة واالتحاد األوروبي على هذا التغيير الذي يتنكر للجعرائم ضعد أبنعاء القبائعل 
قبيلععة الهوتععو. وقععال مسععؤولون كبععار فععي واارة الخارجيععة  العرقيععة األخععرف فععي تلععك الفتععرة، وعلععى رأسععها،

اإلسععرائيلية، أمععس، إن القععرار اإلسععرائيلي جععاء بسععبب التفاهمععا  بععين إسععرائيل وروانععدا فععي مسععألة طععرد 
 طالبي اللجوء من إسرائيل إلى األراضي الرواندية.

 30/1/2018الشرق الوسط، لندن، 
 

 "35ف أالشبح "على طائرات  "15ف "أل مقاتالت سالح الجو اإلسرائيلي يفض    .11
تل أبيب: كشف  مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس االثنين، أن سالح الجو اإلسرائيلي، وبععد ععدة 

هعي أفضعل بمعا ال يقعاس معن  "i 15إف "شهور من التجارب، توصل إلى قناععة بعأن الطعائرة المقاتلعة 
أنها تنوي إبطال صفقة شراء السرب الثالع  . و "35إف "النسخة األحد  عنها المعروفة بطائرة الشبح 

 من الطائرة الحديثة، واستبداله بسرب من الطائرا  القديمة المستحدثة.
قائعد سعالح الجعو الجديععد، الجنعرال عميكعام نعوركين، إن أي جععيش متطعور ال يسعتغني ععن طععائرة  وقعال

( 15لطععائرة القديمععة )إف . فهععي أكثععر طععائرة قععادرة علععى الععتملص مععن رادارا  العععدو. ولكععن ا"الشععبح"
تتفععععوق عليهععععا بأنهععععا تسععععتطيع الطيععععران لمسععععافة أطععععول، وتسععععتطيع حمععععل كميععععة كبيععععرة مععععن المتفجععععرا  

 .والصواري  من دون أن يؤثر ذلك على أدائها
 30/1/2018الشرق الوسط، لندن، 

 
 يتمنى أن يكون تالميذه مثل عهد التميمي إسرائيليةمدير مدرسة  .11

اإلسرائيلي اوبعة إعالمية أخرف بسبب الفتاة الفلسطينية األسيرة عهعد التميمعي،  تل أبيب: أثار اليمين
أشععاد فيهععا بالمحاميععة  "فيسععبوك"وذلععك ضععد مععدير مدرسععة ثانويععة فععي تععل أبيععب؛ ألنععه نشععر تغريععدة فععي 

 اليهودية التي تدافع عن عهد، وأكد أنه يرف في عهد بطلة لشعبها الفلسطيني.
في تل أبيب، في تغريدته عن إعجابه بالفتاة عهد التميمي،  "تيخون "سة وأعرب رام كوهن، مدير مدر 

الفتععاة الفلسععطينية التععي صععفع  جنععديين إسععرائيليين هععي بطلععة. وقفعع  ببسععالة أمامهمععا ووجهعع  "قععائال: 
ألحدهما صفعة، وفي الحقيقة أننا جميعا نستحق هذه الصفعة. إنني أراها مثلما أرف بطال  يهوديا  
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سطرن مالحم البطولة في حياتنعا. واسعتحق  عهعد التميمعي لقعب البطولعة العذي حظيع  بعه في تاريخنا 
 ."فعععي صعععفوف شععععبها الفلسعععطيني، وسعععتحظى بالبطولعععة أيضعععا فعععي نظعععر الععععالم أجمعععع، شعععئنا أم أبينعععا

أتمنععى أن أرف تالميععذ مدرسععتي هكععذا، يعبععرون "كععوهن فععي أحاديعع  صععحافية، أمععس االثنععين:  واضععاف
ويعععدافعون ععععن حقعععوق شععععبنا العادلعععة بعععال خعععوف معععن أصعععحاب القعععوة. لقعععد شعععوه  ععععن ءرائهعععم بشعععجاعة

االحعععتالل أخالقنعععا، وأنعععا كمعععرب ا أرف معععن واجبعععي أن أصعععحح هعععذا الواقعععع، وأصعععرط بمعععلء الفهعععم: كفعععى 
 ."احتالال

 30/1/2018الشرق الوسط، لندن، 
 

 تقرير حقوقي يحذر من انهيار كلي بغزة جراء الحصار .28
من تدهور الوضع اإلنساني في قطاا غاة، بسبب الحصار اإلسرائيلي المستمر ر تقرير حقوقي حذ  

، وما تخلله من ثال  حروب مدمرة، باإلضافة إلى العقوبا  المفروضة من قبل 2006منذ عام 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع استمرار أامة انقطاا الكهرباء ونقص الوقود الذي 

 جوانب الحياة المختلفة في القطاا. تسبب في خسائر فادحة في
وأكد  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا في تقرير صادر عنها، يوم االثنين، على 
ضرورة رفع الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني العقوبا  الجماعية عن سكان قطاا غاة والعمل 

قود بشكل دائم إلنقاذ القطاا من كارثة على تأمين تدفق األدوية والمعدا  الصحية واألغذية والو 
 إنسانية محققة.

 29/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 بحملة واسعة لالحتالل بالضفة والقدس فلسطينيا 56اعتقال  .29
فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس  56، الثالثاءاعتقل  قوا  االحتالل فجر اليوم : الضفة الغربية

  شرطة االحتالل حملة اعتقاال  ومداهما  بالقدس تركا  في بلدة العيساوية، المحتلتين، حي  شن
 فلسطينيا بينهم قياديون في حماس.    26االعتقاال   شمل شابا، بينما في الضفة  30حي  تم اعتقال 

 30/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 زنة العالجيةمن حقها بالموا %40 من تحرم غزة السلطةجواد الطيبي:  .31
أكد  جواد الطيبي مدير الدائرة الطبية في لجنة التكافل الوطنية واإلسالمية، أن  قطاا : محمود هنية

من المواانة العالجية والدوائية للسلطة الفلسطينية والتي تأتيها بشكل هبا   %40غاة  له الحق بع
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ن " إن ما يصل القطاا  وقال الطيبي في تصريح خاص بع"الرسالة ومساعدا  من دول مانحة.
 من مجمل المياانية. %16عمليا من حقه في المواانة ال يتجاوا 

من  %40من مواانة السلطة، و"بذلك لنا الحق في  %40وأوضح الطيبي قطاا غاة له الحق في 
المواانة العالجية وهكذا في كافة الواارا  الخدمية"، مشيرا إلى أن ما يصل لغاة ال يشكل جاء  يسيرا 

من المواانة التي يتحد   %58حصل على يغاة قطاا وذكر أن االدعاء بأن  من هذا االستحقاق.
 افتراء على أهل القطاا". إالبها عباس، "ليس 

 29/1/2018الرسالة نت، 
 

 يوقف التنسيق إلدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم غزة محافظات في الخاصالقطاع  .30
الخاص في محافظا  غاة من خطواتها االحتجاجية على ما  صع د  مؤسسا  القطاا حامد جاد:

االقتصادية في القطاا من انهيار غير مسبوق باتخاذها قرار بوقف التنسيق  األنشطةلحق بمجمل 
إلدخال كافة أنواا البضائع عبر معبر كرم أبو سالم يوم الثالثاء المقبل وليوم واحد فقط كخطوة 

ضائع مختلفة أن تعليق استيراد البضائع ليوم واحد يعد بمثابة واعتبر تجار ومستوردون لب أولى.
حول سوء الوضع االقتصادي ولكنها تعد في ذا  الوق  بحسبهم  األطرافرسالة موجهة لكافة 

 االقتصادية والمعيشية التي يمر بها قطاا غاة. األامةخطوة غير كافية للخروج من 
 30/1/2018هللا،  رام اليام،

 
 بسبب نفاد الوقودتوقف خدماتها حانون  بيتمستشفى : غزة .32

في تطور لألامة اإلنسانية والصحية التي تعصف بقطاا غاة المحاصر، أوقف  واارة الصحة : غاة
خدماتها في أحد مستشفيا  شمال القطاا، بسبب نفاد الوقود الالام لتشغيل مولدا  هذا المشفى، 

 لكهربائي لساعا  طويلة.التي توفر الطاقة البديلة عند انقطاا التيار ا
وقال المتحد  باسم واارة الصحة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحافي "إن الخدما  الصحية 
في مستشفى بي  حانون )شمال غاة( توقف  بسبب نفاد الوقود". وأشار إلى أنه سيجري تحويل 

لمرضى، الفتا إلى أخرف، وهو أمر سيايد المشقة على هؤالء ا مرضى شمال قطاا غاة إلى مشافا 
سرير مبي  في أقسام األطفال والجراحة والباطنة.  66أن المشفى الذي توقف  خدماته يحتوي على 

وأوضح أن خطوة اإلغالق ستحرم مئا  المرضى من خدما  "الطوارئ والرعاية اليومية"، وحرمان 
 ارئة.مرضى ءخرين من إجراء العمليا  الجراحية بما فيها المجدولة والصغرف والط

 30/1/2018، لندن، القدس العربي
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 الطفلة السيرة عهد التميمي مجددا   محاكمةتأجيل  .33
ل  محكمة االحتالل، يوم االثنين، محاكمة األسيرة عهد التميمي ) عاما(، حتى السادس من  16أج 

ع القادم، بطلب من المحامي، بحسب ما أفاد به باسم التميمي والد عهد في اتصال م / فبرايرشباط
 الرسمية "وفا". الفلسطينيةوكالة األنباء 

 29/1/2018هللا،  رام اليام،
 

 ونروا هدف سياسيال هويدي: تصفية  .34
للدفاا عن حقوق الالجئين الفلسطينيين  302مدير عام الهيئة  عد  : أحمد المصري -بيرو / غاة 

بإنهاء عملها، بأنه  ونروا من حجب أموال الدعم، والتهديداألعلي هويدي، ما تتعرح له وكالة 
ل للعدوان ونروا عدوان مكم ِ األورأف هويدي في حدي  مع "فلسطين"، أن استهداف  عدوان خطير.

األول الذي بدأه رئيس اإلدارة األمريكية دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل 
 اإلسرائيلي، ونقل السفارة األمريكية إليها.

طمح لها الجانبان األمريكي واإلسرائيلي هي إنهاء القضية الفلسطينية، عبر وقال إن األهداف التي ي
نسف ركنيها األساسيين )القدس والالجئين(، مضيفا "بذلك يكتمل الحلم لتمرير ما يشاؤون من 

ونروا، ال يخرج عن كونه هدفا سياسيا، األونبه هويدي، إلى أن إنهاء وتصفية  سياسا  بسهولة".
"ترامب" ضمن ما يعرف بع"صفقة القرن"، التي يراد عبرها إنهاء القضية الفلسطينية يتطابق مع رؤية 

 تدريجي ا، والتي أحد مكوناتها األساسية قضية الالجئين وتمثلها األونروا.
 30/1/2018لين،  أون فلسطين

 
 ية لألونروامريكتظاهرة بغزة تندد بتقليص المساعدات ال .35

في قطاا غاة احتجاجا على قرار الواليا  المتحدة  ،ثنيناإليوم  ،تظاهر ءالف من موظفي األونروا
وجاء  مسيرة االحتجاج بدعوة من  تقليص مساعداتها للوكالة مطالبين بعدم تسييس هذه المسألة.

 .األونروااالتحاد العام للموظفين في 
أمام مقر األمم  وقال مدير عمليا  األونروا في غاة ماتياس شمالي، في كلمة ألقاها خالل المسيرة

 إلىالمتحدة ليس  رسالة كره ولكنها رسالة محبة" داعيا  لألممالمتحدة غرب مدينة غاة "رسالتي اليوم 
 "حماية هذا العدد الكبير من الموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمة اليومية لالجئين الفلسطينيين".

"وجود  أن" موضحا لألونرواالمقدمة "الرسالة الثانية هي: ال تقوموا بتسييس المساعدة  وأضاف
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تتخلصوا  أنحل لهذه القضية السياسية قبل  إيجادكان يرتبط بقضية سياسية لذا يجب عليكم  األونروا
 ".األونروامن 

 29/1/2018هللا،  رام اليام،

 
 إمداد بلديات غزة بالوقود فمؤسسات دولية ُتعلن نيتها وق .36

ا  الدولية الممولة لبلديا  قطاا غاة أعلن  أنها سوف قال  مصادر فلسطينية، إن المؤسس: غاة
 تتوقف عن تاويدها بالوقود الالام لعملها، ابتداء  منذ مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.

وصر ح رئيس بلدية "دير البلح" سعيد نصار، "تم إبالغنا من قبل المؤسسا  الدولية التي تمدنا الوقود 
 اط/ فبراير المقبل مدنا بأي دفعا  من الوقود".أنها سوف تتوقف مع بدية شهر شب

 29/1/2018، قدس برس
 

 ونرواال مخيمات الضفة تحتج على تصفية  .37
بدأ  بمخيما  الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس احتجاجا  : ميرف  صادق - رام هللا

ا، واستمرار تقليص ي لمواانتهمريكونروا بعد تخفيح الدعم األاألضد ما وصف بمحاوال  تصفية 
ودفع  اللجان الشعبية في مخيما  الجلاون واألمعري وجنين وسط وشمال الضفة بالمئا   خدماتها.

وطالب   ،من طلبة المدارس لالعتصام على مداخلها، حاملين الفتا  تحذر من وقف لبرامر الوكالة
 بحماية حقوقهم في العالج والتعليم والعمل.

 29/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 توسيع مستوطنة يتسبب في غرق قرية فلسطينية .38
تسبب  أعمال التوسيع في مستعمرة "تسور هداسا" في تدفق مياه األمطار والسيول والجرف الترابي 
نحو قرية وادي فوكين الفلسطينية، جنوب غربي الضفة الغربية، فغمر  العديد من بيوتها وخرب  

القرية الفلسطينية ينامون الليل وهم يعملون على حفر القنوا  ولم يعد سكان  شوارعها وماروعاتها.
وبناء متاريس من الطين والحجارة، لصد الخطر عنهم. وقاموا بإخراج المسنين من مناالهم ونقلهم 

 إلى بيو  أخرف خوفا على حياتهم.
 وهي-خيرة وأكد أهالي القرية أن هذه الفيضانا  في وادي فوكين ظاهرة جديدة بدأ  في السنوا  األ

من صنع اإلنسان. وترتبط بأعمال توسيع مستوطنة "تسور هداسا" الواقعة فوق القرية، حي  يجري 
العمل هناك على بناء حي جديد. ونتيجة ألعمال البناء تم تحويل مناطق طبيعية كان  تمتص مياه 
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ه تتدفق بسرعة األمطار وتخفف من تدفقها إلى مناطق مغطاة باإلسفل  والخرسانة، ما جعل الميا
 إلى أسفل الجبل باتجاه القرية الفلسطينية.

وهناك مشكلة أخرف، ال تقل خطورة عن الفيضانا ، وهي أن هذه األعمال منع  وصول المياه إلى 
ينابيع وادي فوكين. ووفقا لسكان القرية فقد حد  انخفاح حاد في إمدادا  المياه في الينابيع، التي 

 سنة.تستخدم للري على مدار ال
 30/1/2018ط، لندن، الشرق الوس

 
 شركة على المشتركينالديون مليار دولر   1.173كهرباء غزة: أكثر منشركة  .39

أكد  شركة توايع الكهرباء بمحافظا  غاة ضرورة التاام المشتركين بتسديد قيمة  محمد الجمل:
ة، خاصة في ظل األجواء الفاتورة المستحقة عليهم لصالح الشركة، مع ضرورة ترشيد استهالك الطاق

 الباردة، ما يمكن الشركة من ايادة ساعا  الوصل بالحد األقصى للمواطنين.
 وأكد  الشركة أن ديونها على المواطنين والمؤسسا  في قطاا غاة ااد  على أربعة مليارا  شيكل

ا ، وهذا مبلغ ضخم، يوضح بشكل جلي حجم األامة التي تعاني منهمليار دوالر( 1.173)نحو
 الشركة.

 30/1/2018هللا،  رام اليام،
 

 سكنيتي ن جنوبي الضفةن بنايتي  تهدم  قوات الحتالل .41
هدم  ءليا  عسكرية إسرائيلية، صباح يوم اإلثنين، بنايتين سكنيتين قيد : قيس أبو سمر - بي  لحم
، منسق ، بالقرب من مدينة بي  لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال حسن بريجيةاإلنشاء

"لجان المقاومة الشعبية"، في بي  لحم، في اتصال هاتفي مع وكالة األناضول، إن قوة عسكرية 
مكونة من عشرا  الجنود، داهم  منطقة "بير عونة" في بلدة بي  جاال غربي بي  لحم، وأعلنتها 

 منطقة عسكرية مغلقة، وشرع  بهدم بنايتين قيد اإلنشاء، باعم البناء بدون ترخيص.
 29/1/2018 لألنباء، الناضول الةوك

 
 ماليزيافي علماء فلسطين" تشارك بالمؤتمر الدولي بشأن القدس رابطة " .40

شارك  رابطة علماء فلسطين في المؤتمر الدولي )القدس هوية األمة(، الذي نظمته : كوااللمبور
سلمين، في دولة ، واالتحاد العالمي لعلماء المMy Aqsaهيئة علماء فلسطين في الخارج، ومؤسسة 
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ماليايا، يومي السب  واألحد الماضيين، وذلك من خالل كلمة مسجلة لرئيس الرابطة د. مروان أبو 
 راس عرض  على العلماء المشاركين والحضور في المؤتمر.

وشدد أبو راس على دور العلماء في استنهاح القادة والرؤساء والشعوب من أجل قضية األمة 
س، والعمل على دعم أهل القدس خاصة، وفلسطين عموما ، بكل الوسائل فلسطين وعاصمتها القد
وشكر في كلمته جهود األخوة العلماء القائمين على هذا المؤتمر الدولي  واإلمكانيا  المتاحة.

 ودعاهم للمايد من أجل القدس قبلة المسلمين األولى.
 29/1/2018لين،  أون فلسطين

 
 2006نون من زراعة أراضيهم للمرة الولى منذ مزارعون في رفح الفلسطينية يتمك .42

سناد من اللجنة الدولية : هاني الشاعر - رفح  تمك ن عشرا  الماارعين الفلسطينيين، بدعم وا 
للصليب األحمر، في بلدة الشوكة، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاا غاة، من الوصول ألراضيهم 

 . 2006ام الاراعية الحدودية واراعتها، للمرة األولى منذ ع
متر" من السياج األمني الشرقي والشمالي لقطاا غاة،  300عد حوالي "وتحظر إسرائيل الاراعة على بق 

وتعتبر تلك المسافة منطقة أمنية عاالة، من يتجاواها يعرح نفسه للخطر، ما حرم كثير من 
 عام ا مض .  12الماارعين من االستفادة منها على مدار 

للجنة الدولية للصليب األحمر، سهير اقو ، لمراسل وكالة األناضول، خالل وأضاف  الناطقة باسم ا
مشاركته في جولة نظمتها اللجنة الدولية في تلك المنطقة:" تم التنسيق لهذا المشروا مع السلطا  

 والسلطا  اإلسرائيلية، وعبر لجان الماارعين الفلسطينيين".  في قطاا غاة
 29/1/2018 لألنباء، الناضول وكالة

 
 16فلسطينيو أوروبا يختارون إيطاليا لعقد مؤتمرهم  .43

نيسان  29أعلن  مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" عن انعقاد مؤتمرها السادس عشر يوم األحد 
ننا لعائدون"، وذلك بمشاركة  )أبريل( المقبل، في مدينة ميالنو اإليطالية، تح  شعار "سبعون عاما  وا 

وأوضح بالغ صحفي صادر عن رئاسة  روبية المناصرة لفلسطين.العشرا  من المؤسسا  األو 
"فلسطينيي أوروبا" اليوم، أن أجندة المؤتمر تتضمن مناقشة العديد من القضايا المهمة والملحة وعلى 

وما يترتب  ونروااأل رأسها التطورا  األخيرة المتعلقة بالقدس والتهديدا  االقتصادية التي تعيق عمل
 تلحق بالالجئين الفلسطينيين وحق العودة. عن ذلك من مخاطر
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كما سيتناول المؤتمر حصار قطاا غاة الذي يدخل عامه الثال  عشر في ظل كارثة إنسانية غير 
مسبوقة، وقضايا األسرف لدف االحتالل اإلسرائيلي، والمعاناة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في 

 والعراق ولبنان. ةسوري
 29/1/2018، قدس برس

 
 الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين في القدس المجتمعالملك عبد هللا يجتمع مع عباس ويدعو  .11

دعا العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع : محمد الدعمه-انعم  
، التي الدولي مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس

 تمثل مفتاح تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خالل المباحثا  التي أجراها الملك عبد هللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 
قصر الحسينية بعمان، أمس االثنين، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين حيال التطورا  

 لقدس.المرتبطة بالقضية الفلسطينية وا
وحسب بيان للديوان الملكي األردني، أكد الملك عبد هللا الثاني، خالل مباحثا  ثنائية تبعتها أخرف 
موسعة، على أن األردن يواصل جهوده، في جميع المحافل الدولية، للدفاا عن القضية الفلسطينية 

من يونيو )حايران( والحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع 
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967

)األونروا(، وضرورة دعم المجتمع الدولي لها،  وتناول  المباحثا  الدور المهم الذي تقوم به وكالة
خصوصا  أن هناك ستة ماليين الج  فلسطيني مسجل لدف األمم المتحدة. وخالل المباحثا ، وضع 

ورة التحركا  واللقاءا  التي أجراها مع األطراف الدولية الرئيس عباس، العاهل األردني، في ص
 لمواجهة التهديدا  التي تتعرح لها القضية الفلسطينية والقدس.

 30/1/2018، الشرق الوسط، لندن
 

 اإلسرائيلي انحاز لطرف دون اآلخر - الردني: راعي السالم الفلسطيني "النواب"رئيس  .11
جلس النواب األردني )الغرفة األولى للبرلمان(، اليوم اإلثنين، عمان: اعتبر عاطف الطراونة، رئيس م

انحاا لطرف دون “أن راعي السالم الفلسطيني اإلسرائيلي، في إشارة للواليا  المتحدة األمريكية، 
 ”.ا،خر

جاء ذلك خالل استقباله، اليوم، في العاصمة عمان، السفيرة اإلسبانية المعتمدة بالمملكة، ارانثاثو 
 ”.بترا“ن، وفق الوكالة األردنية الرسمية باتيو 
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معتبر ا أن قرار اإلدارة ”. راعي السالم انحاا لطرف دون ا،خر“ونقل  الوكالة عن الطروانة قوله إن  
ا للجميع“األمريكية بشأن القدس كان  القدس هي مفتاح الحل، والبد من “وأضاف أن   ."صادم 

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  تسويتها ضمن إطار حل الدولتين الذي يضمن
عدم التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، سيبقي المنطقة في حالة “كما رأف أن  ”.الشرقية

 ”.اضطراب وعدم استقرار
 29/1/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 المقبل الخميس يوماجتماعان وزاريان عربيان بشأن القدس  .11

تعقد لجنة مبادرة السالم العربية التي تشكل  بقرار من القمة العربية األخيرة باألردن ": واس"القاهرة 
في مارس الماضي، اجتماعا  طارئا  بعد غد، على مستوف واراء الخارجية للدول األعضاء باللجنة 
برئاسة األردن، للنظر في التطورا  الخاصة بالقدس في ضوء إعالن الواليا  المتحدة االعتراف 

القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي. ويأتي االجتماا قبل اجتماا مستأنف لمجلس الجامعة على ب
 ي بشأن القدس.مريكمستوف واراء الخارجية العرب في اليوم نفسه، للنظر في تداعيا  القرار األ

 30/1/2018، التحاد، أبو ظبي
 

 في إسطنبول القدسانطالق فعاليات مؤتمر  .11
االثنين بمدينة إسطنبول فعاليا  المؤتمر الدولي "القدس.. المدينة التي  ]أمس[ انطلق  صباح اليوم

 قدسها الوحي"، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية التركية.
ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى يوم غد الثالثاء، إلى الدفاا عن قضية القدس وتأكيد 

 فلسطيني، بحسب المنظمين.أهميتها، وتعايا مشاعر التضامن مع الشعب ال
دولة من أوروبا  20باحثا، باإلضافة إلى مئا  المشاركين من  70ويشارك في المؤتمر أكثر من 

ندونيسيا والعراق واألردن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجان.  وءسيا وأفريقيا، بينها باكستان وا 
ي، بحضور بكر بواداغ نائب ويعقد المؤتمر في صالة المؤتمرا  التابعة لدائرة األرشيف العثمان

رئيس الواراء التركي، ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، وواير األوقاف الفلسطيني يوسف 
 ادعيس.

وكان ادعيس أكد في اتصال هاتفي أن وفد قطاا غاة لم يتمكن من مغادرة القطاا لحضور المؤتمر 
 بسبب منعه من طرف سلطا  االحتالل.

 29/1/2018، حةالجزيرة نت، الدو 
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  القضية الفلسطينية السالم العالم دون حل    المتحدث باسم الحكومة التركية: لن يعم   .11
قال نائب رئيس الواراء التركي، المتحد  باسم الحكومة، بكر بواداغ، : إسطنبول/ تشيغدام ألياناك

ة، لذلك فإن مفتاح "ال يمكن أن يسود السالم في الشرق األوسط والعالم دون حل القضية الفلسطيني
السالم في القدس، وبوابة السالم ستفتح من القدس، وحل القضية الفلسطينية سيكون بداية حل العديد 

 من المشاكل".
جاء ذلك في كلمة خالل افتتاح مؤتمر "القدس المدينة التي قدسها الوحي" الدولي، بتنظيم من رئاسة 

 الشؤون الدينية التركية، اليوم اإلثنين.
ف "علينا جميعا، كمسلمين ومسيحيين ويهود وأصحاب المعتقدا  األخرف، أن نبذل جهودنا وأضا

 معا من أجل حل القضية الفلسطينية، ولنجاح ذلك البد وأن تكون الدول اإلسالمية في المقدمة".
وأردف "في حال تعاوننا معا يمكننا تخطي جميع العقبا . حتى يومنا هذا نجح  الدول اإلسالمية 

 ا يتعلق بالقضية الفلسطينية فقط عندما عمل  في إطار اإلرادة المشتركة".فيم
ل  مالم تتحرر فلسطين، وتتحول إلى دولة قوية  وأوضح أنه "ال يمكن اعتبار القضية الفلسطينية حق

 مستقلة بشكل كامل، عاصمتها القدس. وتركيا تعمل بإخالص من أجل هذا".
أم ءجال ستفوا القضية الفلسطينية، وتتحرر القدس من وشدد أنه " في نهاية المطاف عاجال 

 االحتالل اإلسرائيلي".
وأكد أن القدس هي القضية المشتركة للجميع وليس  قضية الفلسطينيين فحسب، مشيرا إلى أهميتها 

 الكبيرة للمسلمين حي  تضم ثال  الحرمين الشريفين، وشهد  حادثة اإلسراء".
 29/1/2018 ،لألنباء الناضولوكالة 

 
 رئيس الشؤون الدينية التركية يدعو المسلمين لزيارة المسجد القصى .11

دعا رئيس الشؤون الدينية التركية "علي أرباش"، المسلمين في العالم، إلى : إسطنبول/ صهيب قاللوة
 ايارة المسجد األقصى، وشد  الرحال إلى المدينة المقدسة.

ؤتمر الدولي "القدس المدينة التي قدسها الوحي"، اليوم جاء ذلك في كلمته االفتتاحية، لفعاليا  الم
 اإلثنين، والذي تشرف على تنظيمه رئاسة الشؤون الدينية التركية، في مدينة إسطنبول.

وأشار إلى أن "القدس.. لها مكانة  وقال أرباش، إن "القدس كان  ومااال  مركاا لألديان والتاري ".
وأضاف  م واألنبياء جميعهم عليهم السالم، وال يمكننا التناال عنها".كبيرة ومعبرة في حياة سيدنا إبراهي

"القدس اجتمع فيها كل منتسبي األديان بتسامح ومحبة، والجميع كان يحظى باألمن والسالم تح  
 حكم المسلمين في القدس، ومثل  أفضل نموذج لألمن وتناغم األديان السماوية الثال ".
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( بدأ  رحلة الفقدان 1918-1914الشديد بعد الحرب العالمية األولى )واستطرد قائال: "لكن لألسف 
 والخسارة في بلداننا اإلسالمية، وكان على رأسها القدس".

ولف  إلى أن "المقدسيين تم إجبارهم على مغادرة القدس بسبب سياسا  االحتالل، من خالل 
، باإلضافة إلى حرمانهم من االستيطان في األراضي الفلسطينية، واستمر الظلم والضغط عليهم

وأشار إلى أن "هنالك أقلية أقام  دولة اسمها إسرائيل، وبدعم من الواليا  المتحدة  حريتهم".
 األمريكية".

ودعا أرباش، األمة اإلسالمية  وقال في هذا السياق، "القدس قضيتنا اليوم وغدا وفي كل امان".
 ة".لالتحاد "من أجل رفع الظلم عن أقطارها المختلف

 29/1/2018 ،لألنباء الناضولوكالة 
 

 مؤتمر العلماء يطالب بالحفاظ على هوية القدس :ماليزيا .12
عكس شعار "القدس هوية األمة" الهدف الرئيسي من مؤتمر علماء : سامر عالوي-بوتراجايا

عربية المسلمين الذي عقد في بوتراجايا العاصمة اإلدارية لماليايا، وهو الحفاظ على هوية القدس ال
اعتبار القدس عاصمة لدولة  ترامبي دونالد مريكواإلسالمية والتأكيد على رفح قرار الرئيس األ

 االحتالل وتغيير الوضع التاريخي فيها.
توصية تهدف إلى تعايا صمود  14عام نصرة القدس وفلسطين، ضمن  2018وأعلن المؤتمر العام 

 ين في المسجد األقصى.الشعب الفلسطيني ال سيما أهالي القدس والمرابط
وطالب البيان الختامي للمؤتمر حكوما  وشعوب الدول اإلسالمية بقطع جميع العالقا  مع دولة 
االحتالل ومحاربة التطبيع معها، وا عداد قائمة سوداء للمطبعين بهدف نشرها، وتجريم كل من يقيم 

 عالقا  باالحتالل.
االي فإن من شأن هذا اإلجراء قطع الطريق وبحسب تصريحا  منسق المؤتمر محمد خير الدين ر 

على انسياق دول عربية في التطبيع سرا وعلنا مع إسرائيل، بينما تصعد إجراءا  تهويد القدس. 
وأضاف راالي أن "الطريق لتحرير المسجد األقصى يبدأ بقطع جميع العالقا  مع الكيان الصهيوني 

 بما فيها السياسية واالقتصادية والتعليمية".
دعا المؤتمر إلى استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية على أسس المقاومة ورفح االحتالل، و 

 وطالب السلطة الفلسطينية بوقف جميع اتصاالتها مع االحتالل والتنسيق مع أجهاته.
وفيما يتعلق بعملية السالم دعا المؤتمر إلى إنهاء اتفاق أوسلو، و"جميع المبادرا  الهايلة والعروح 

 ستسالمية للقضية الفلسطينية".اال
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وما سبقه من محاولة فرح إسرائيل بوابا  إلكترونية للدخول  ترامبواعتبر عدد من العلماء قرار 
إلى المسجد األقصى، تطورا  في ملف القدس تحتم على الفلسطينيين مراجعة مواقفهم السياسية 

 السابقة.
يناير/كانون الثاني  28و 27ل القدس يومي وقد أشرف على تنظيم مؤتمر علماء المسلمين من أج

ماي أقصى" بالتعاون مع االتحاد باسم "الجاري؛ مؤسسة األقصى المالياية المعروفة اختصارا 
 العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين في الخارج.

ئا  ألف عالم شريعة في مختلف هي 190عالما يمثلون ما يايد عن  170وشارك في المؤتمر نحو 
ومؤسسا  علماء الشريعة في جميع أنحاء العالم. وقال منسق المؤتمر إن نسخة توصياته سلم  

 لرئيس الواراء المالياي نجيب عبد الرااق، وسترسل كذلك إلى جميع حكوما  الدول المسلمة.
 29/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ون" للحركة مشبوه"قانصحيفة  باحثون إيرانيون: حماس طليعة المقاومة وانتقاد .11

فتح  صحيفة "القانون" اإليرانية النار على نفسها من المسؤولين والكتاب : الرسالة ن  -طهران 
الخطوة التي اعتبرتها الجها  الرسمية محاولة من . اإليرانيين، عقب هجومها على حركة "حماس"
 الصحيفة النيل من القضايا الخارجية إليران.

المسؤولين اإليرانيين، ال سيما وأن العالقة بين حماس والجمهورية قد وأثار هجوم الصحيفة سخط 
سابق عهدها، ما أثار استغراب الكثير من المراقبين والمحللين في الداخل اإليراني قبل  إلىعاد  

ن لشبكا  التواصل االجتماعي بالرد و كاديمية وكت اب ورواد إيرانيأالخارج، لذلك قام  شخصيا  
 نون.على صحيفة القا

الدراسا  الفلسطينية في جامعة طهران في مقال  أستاذبدوره، أكد  البروفسور سيد هادي برهاني 
أن  "مقال صحيفة القانون يشبه رسالة سب وشتم قبل  من الشهر، 26نشرته وكالة فارس لألنباء في 

س باالنتماء إلى أن يكون مقاال علميا، وأن الشتيمة الوحيدة التي لم توجهها الصحيفة هي اتهام حما
 الصهيونية".

ومن جهة أخرف، رد الكاتب اإليراني "محمد محسن فائضي" على مقال صحيفة القانون عبر مقال 
ن بع "نقد على الهجوم الساذج للقانون على المقاومة الفلسطينية وحماس"، يستعرح فيه أمثلة معنو  

 عن عداء الصحيفة للمقاومة كخيار، وتبنيها حل الدولتين.
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تهم فائضي الصحيفة بجهل أوضاا المنطقة، وفلسطين، وحتى حركة حماس، مؤكدا أن االنتقام وي
والحقد السياسي الدفين وراء نشر مثل هذه المقاال  في صحيفة القانون التي تتشدق للعالقة مع 

 الواليا  المتحدة األمريكية حسب قول الكاتب.
حماس بتعاونها مع داعش، يقول محمد وفي معرح رده على اتهاما  صحيفة القانون لحركة 

محسن فائضي، إن ذلك دليل واضح على جهل الصحيفة وكت ابها بحقيقة األوضاا في فلسطين 
والمنطقة، حي  ال يخفى على أحد العداء المستشري بين داعس وحماس، وأن األخيرة تحارب هذا 

 إلى اليوم. 2006الفكر المنحرف منذ 
 29/1/2018، الرسالة نت

 
 بخصوص القدس ترامبيات بحرينية تحتج لألمم المتحدة على إعالن جمع .11

 جمعيا  وأحااب سياسية بحرينية ترفع عريضة احتجاج لألمم المتحدة رفضا لقرار ترامب
 إلىرفع  جمعيا  وأحااب سياسية بحرينية اْلي ْوم  االثنين، عريضة باسم شعب البحرين : المنامة

ونيو غوتيرس، أكد  خاللها على غضب ورفح شعب مملكة األمين العام لألمم المتحدة انط
 ، باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.ترامبي دونالد مريكالبحرين إلعالن الرئيس األ

وشدد  في عريضتها على أن القدس مدينة عربية محتلة وهي العاصمة األبدية للشعب الفلسطيني 
 ولدولته المستقلة.

لدول  اإلقليميمكتب األمم المتحدة  إلىبالمملكة بتوجيه العريضة  ةالجمعيا  السياسيوقام وفد من 
الخلير العربي في مملكة البحرين، تسلمها نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، الممثل والمنسق 

 المقيم لبرنامر األمم المتحدة االنمائي، السفير أمين الشرقاوي.
ضة للسفير خالد عارف، مؤكدين على موقف شعب وسلم وفد الجمعيا  البحرينية نسخة من العري

قامة دولته الفلسطينية  البحرين الثاب  والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيل حريته وا 
 المستقلة وعاصمتها األبدية القدس.

جمعيا  سياسية هي: المنبر الوطني اإلسالمي، والتجمع العربي الدستوري،  7ووقع على الوثيقة 
، وتجمع الوحدة الوطنية، ومناصرة فلسطين، والجمعية اإلسالمي، والصف اإلسالميالعربي  والوسط

 البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.
 29/1/2018، وكالة النباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 المغرب إلىناشط مغربي يطلق حملة تحذيرية من تدفق التمور اإلسرائيلية  .11
: أطلق ناشط مغربي في المقاطعة وسحب االستثمارا  وفرح العقوبا   "القدس العربي "–الرباط 

على الكيان الصهيوني حملة للف  األنظار تقجاه موجة جديدة من تدفق التمور اإلسرائيلية على 
 المغرب.

وقال سيون أسيدون، منسق حركة المقاطعة وسحب االستثمارا  وفرح العقوبا  على إسرائيل 
"BDS"  انه بعدما دأب  السلطا  المغربية على تشديد المراقبة على التمور اإلسرائيلية في شهر

رمضان حي  يكثر استهالك المغاربة للتمور، لجأ مهربو التمور اإلسرائيلية لتهريبها منذ بداية العام 
لموجة عن أسيدون أن ا 24الجاري، بكميا  مهولة، ليتم تخاينها لشهر رمضان. ونقل موقع اليوم 

األخيرة من تهريب التمور اإلسرائيلية، تتم عبر معبر سبتة، الشمالي، حي  وثق  حركته عددا كبيرا 
من التمور الداخلة للمغرب عبر هذه البوابة الحدودية، مؤكدا أنها تمور تنتر في المستوطنا  

 ."kingsolomon"اإلسرائيلية، وأهم صنف منها يجتاح السوق المغربية ا،ن هو
 30/1/2018دس العربي، لندن، الق

  
 ي الردن والراضي المحتلةالتبرعات بإقليم   وحصرونروا تغيير المناهج واشنطن تشترط لدعم ال  .11

ية اشترط  مريكقال  مصادر في وكالة "األونروا"، لع"الغد"، إن "اإلدارة األ: نادية سعد الدين - عمان
والتاام الحيادية، وذلك لضمان استمرار الدعم على الوكالة إحدا  تغيير في المناهر الدراسية 

ي لألونروا، الذي سيتم حصره في إقليمي األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية مريكاأل
 ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس".
ية تقدم  لألونروا بشرط تغيير المناهر، التي تقدرس في مريكوأضاف  المصادر أن "اإلدارة األ

سقاط هوية مد ارسها، لجهة شطب كل ماله عالقة بحق العودة وقضية الالجئين الفلسطينيين، وا 
لغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد االحتالل، أو  القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وا 

ونوه  نفس المصادر إلى "شرط الحيادية، عبر إلغاء األنشطة  تعبير االنتفاضة الفلسطينية".
الفعاليا  المتعلقة بمناسبا  خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور و"النكبة" والعدوان و 

 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي". 1967اإلسرائيلي العام 
ية صرح  بأن مريكمن جانبه، قال المتحد  الرسمي باسم "األونروا"، سامي مشعشع، إن "اإلدارة األ

الة منوط بإصالحا  تتوقعها من األونروا، كما حدد  رغبتها بصرف تبرعاتها استمرار تبرعها للوك
 بدون إقليمي لبنان وسورية". 

 30/1/2018، الغد، عم ان
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 الضفة أشبه بالجبنة السويسريةخارطة أوباما:  .11
صرح باراك أوباما، الرئيس األمريكي السابق، بأن ادارته تجنب  استخدام "الفيتو" ضد قرار  :بي  لحم

ينتقد المستوطنا  اإلسرائيلية ألن وتيرة البناء "تصاعد  بشكل  2016مجلس االمن الدولي عام 
 حاد".

في كنيس "ايمانوئيل" في نيويورك: "تصاعد  وتيرة  األسبواوقال اوباما، متحدثا في وق  سابق من 
بجبنة سويسرية، البناء بشكل حاد، إذا نظرتم الى خارطة )الضفة الغربية(، فإنها تتحول الى اشبه 

 حي  يصبح من المستحيل بناء اي دولة فلسطينية".
وقال أوباما خالل كلمته "االن، ال يمكنني القول انني متفائل اتجاه عملية السالم، اعتقد ان القيادة 
الفلسطينية ضعيفة جدا، واعتقد ان النهر السياسي داخل اسرائيل ابتعد عن امكانية حل الدولتين، 

 نتنياهو يمثل االجماا الواسع في إسرائيل".بنيامين فإن  وبهذا الصدد،
 30/1/2018، وكالة معا  اإلخبارية

 

 "إسرائيل"حماس تهدر الموارد على النفاق والصواريخ لمهاجمة جريبنالت:  .11
وكاال : اار مبعو  الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى الشرق األوسط جيسون  -تل أبيب 

 مستوطنا  اإلسرائيلية في محيط قطاا غاة.غرينبال  يوم األحد ال
أن غرينبال  التقي كبار ضباط  اإللكترونيوذكر  صحيفة "يديعو  أحرنو " العبرية على موقعها 

الجيش في المنطقة، ورافقه في الايارة منسق األنشطة الحكومية في المناطق الجنرال يوءف 
رضي ادعى الجيش اكتشافه ويعود للمقاومة وتضمن  ايارة المسؤول األمريكي تفقد نفق أ موردخاي.

 في قطاا غاة.
والحقا كتب غرينبال  على موقع "تويتر" أن "حماس تهدر الموارد على األنفاق والصواري  لمهاجمة 
إسرائيل بدال  من إنفاقها على مساعدة شعب غاة وتوفير الكهرباء والمياه وتنمية االقتصاد. تنشر 

 ائرة بغيضة من العنف. غاة تستحق أفضل من ذلك".حماس خطاب الكراهية وتغذي د
 29/1/2018اليام، رام هللا، 

 
 ونروا بغزة يدعو واشنطن إلى "عدم تسييس" دعمها للوكالةال  مدير عمليات .11

دعا ماتياس شمالي، مدير عمليا  وكالة "أونروا" في قطاا غاة، االثنين، : نور أبو عيشة - غاة
 إلى "عدم تسييس دعمها" للوكالة. الواليا  المتحدة األمريكية 
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جاء ذلك خالل مشاركة "شمالي"، في مسيرة نظ مها اتحاد الموظفين في "أونروا"، احتجاجا  على 
 تقليص واشنطن دعمها المالي للوكالة. 

وأضاف شمالي، في كلمة ألقاها خالل مشاركته في المسيرة:" رسالتي للواليا  المتحدة األمريكية: ال 
ييس المساعدا  المقدمة ألونروا، فليس من المقبول لدينا أن تقوموا برفح تقديم الدعم تقوموا بتس

ألونروا كمنظمة إنسانية". وأوضح شمالي أن "الحل السياسي الفلسطيني ال يكمن بالتخلص من وكالة 
أونروا"، مضيفا:" وجود أونروا ارتبط بقضية سياسية، عليكم إيجاد حل شامل وعادل لالجئين 

 سطينيين، قبل التخلص من أونروا". الفل
 29/1/2018، ، أنقرةلألنباء الناضولوكالة 

 
 ضعفا   20نمو التجارة بين تل أبيب ونيودلهي ": ذي ماركر" .11

في األسبوا )قبل( الماضي أجرف رئيس الواراء بنيامين نتنياهو ايارة سياسية الى : بيني غروسمان
سائل موضعية، كتصوي  الهند في األمم المتحدة ضد نقل الهند. ومع انه في خلفية الايارة تطرح م

ية الى القدس والغاء صفقة صواري  مع رفائيل. ولكن هذه النقاط ال تطرح عالما  مريكالسفارة األ
 استفهام جوهرية حول طبيعة العالقا  بين الدولتين ومستقبلهما.

مليون  200من  –ضعفا  20من  كثرأسنة األخيرة نما حجم التجارة بين اسرائيل والهند  25في الع 
. ويتمتع االقتصاد الهندي بوتيرة نمو مستقرة 2017مليار دوالر في  4.2الى نحو  1992دوالر في 

في المئة بالمتوسط، ما يجعله يسير الى قمة االقتصاد العالمي. الى جانب  7وهائلة بمعدل 
فان النمو  –سطى التي تنمو وتتعاا والطبقة الو  28كالعمر المتوسط من  –المعطيا  الديمغرافية 

 Make inالهندي مدعوم بسلسلة خطوا  واصالحا  في الحكم المركاي. ومخططا  مثل الع 

India وStartup India وخطة الضريبة الموحدة على البضائع والخدما  تستهدف تشجيع ،
 المبادرة الخاصة ونقل قدرا  االنتاج والتنمية الى الهند.

 28/1/2018، ، رام هللاالحياة الجديدة
 

 وأزمات ديون الصين وهروب الرساميل "اليوان" .11
على رغم مضي نحو سنة وثالثة أشهر على : عدنان كريمة كاتب متخصص بالشؤون االقتصادية

دخول "اليوان" نادي العمال  المرجعية المعتمدة لدف صندوق النقد الدولي، بهدف توسيع الدور الذي 
ارة الدولية، وبما يالئم مستواها باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تقوم به الصين في التج

بعد الواليا  المتحدة، فإن االقتصاد الصيني يواجه صعوبا  مالية ومصرفية كبيرة ومعقدة، حمل  
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ية، والتي ال ياال مريكاأل 2008الصندوق على التحذير من أامة ال تقل خطورة عن أامة عام 
 لعالمي يعاني من تداعياتها.االقتصاد ا

ذا كان البنك المركاي الصيني وصف انضمام "اليوان" بدءا  من األول من تشرين األول )أكتوبر(  وا 
، الى سلة حقوق السحب الخاصة، باعتباره عملة قابلة لالستخدام الحر، بأنه "منعطف 2016

مرة اإلصالحا  وفتح قطاعها تاريخي" يؤكد نجاحا  الصين على صعيد التطور االقتصادي، وهو" ث
المالي"، فإن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد، أشاد  بهذه الخطوة باعتبارها "تعكس 
التقدم المحرا في مجال إصالح السياسة النقدية والعمال  األجنبية والنظم المالية، وفي تحرير البنية 

ق  نفسه، حض  الصين "على مواصلة التحتية لألسواق المالية وتحسينها"، لكنها في الو 
اإلصالحا  لفتح اقتصادها وتحديثه، وجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياط". ويذكر أن هذه 
العملة غير قابلة للتحويل في شكل كامل، لذلك هناك صعوبة في إعادة الرساميل التي يوظفها 

 أجانب.
في المئة، متجاواا  الهدف الحكومي  6.9بلغ في نهاية العام الماضي، سجل االقتصاد الصيني نموا  

في المئة، والذي كان أضعف وتيرة  6.7البالغ  2016في المئة، وليتسارا مقارنة بنمو عام  6.5البالغ 
في  7.2الماضية. وارتفع  حركة االستثمار في األصول الثابتة في الصين بنحو  26في السنوا  الع 

. وتعكس هذه المؤشرا  1999تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ العام المئة لتفوق التوقعا ، علما  أنها 
حالة الرواج النسبي التي يشهدها االقتصاد، خصوصا  أن استثمارا  األصول الثابتة في القطاا 

 .2016في المئة في عام  3.2في المئة، ارتفاعا  من  6الخاص ااد  بنسبة 
ن" من تراجع قيمته، حقق ايادة في احتياطاته وحرصا  من البنك المركاي الصيني على حماية "اليوا

تريليون دوالر، وهي الايادة السنوية األولى  3.14بليون دوالر، لتبلغ  129,5من النقد األجنبي بقيمة 
. وقد حصل ذلك في ظل قوة "اليوان" المحلية، الذي ارتفع في العام 2014التي يسجلها منذ العام 

، 2016في المئة عام  6.5دوالر، متعافيا  من خسارة بنسبة في المئة أمام ال 6.8الماضي نحو 
ومستفيدا  من إجراءا  تشديد القيود على حركة رؤوس األموال في إطار مكافحة تبييح األموال 
وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي. وكذلك الحد من الصفقا  الصادرة، بعد تفاقم الصفقا  خارج 

را  من احتياط النقد األجنبي. ووفقا  للقواعد الجديدة المطبقة من األول البالد، والتي استناف  جاءا  كبي
ألف يوان سنويا  للفرد( سيمنع من الصفقا   100من الشهر الجاري، فإن من يتجاوا الحد األقصى )

 العابرة للحدود لبقية العام وللعام التالي.
ايادة مطردة في حجم األموال ، بعدما شهد  في السنوا  األخيرة اإلجراءا اتخذ  الصين هذه 

دولة رصدها تقرير صادر عن "منظمة  149الهاربة، وجاء  على رأس الدول العشر األولى بين 
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النااهة المالية العالمية"، وهي مجموعة بحثية مقرها الواليا  المتحدة، تعنى بمكافحة تدفقا  األموال 
 1,39يون دوالر سنويا ، وبتراكم بلغ بل 169غير المشروعة، إذ بلغ متوسط خروج األموال منها 

بليون وبتراكم  52.8تريليون دوالر، والمكسيك  1.05باليين وبتراكم  105تريليون دوالر، تليها روسيا بع
 3.79باليين دوالر. ووفقا  للتقرير، خسر  الصين  510بليونا  وبتراكم  51بليون دوالر، فالهند  528

في شكل أموال مهربة من البلد، وهي مشكلة مالية معقدة تريليون دوالر على مدف عشر سنوا  
 تعكس نتائر سلبية على وضعها المالي واالقتصادي واالجتماعي.

ة، هناك مشكلتان حذر صندوق النقد الدولي من تفاقمهما وانعكاساتهما لهذه المشك إلىإضافة 
رج المواانة، وقدره السلبية، األولى تتعلق بنشاط "صيرفة الظل" ويشمل النشاط المصرفي خا

تريليون يوان، أي ما يقرب من ثل  الناتر المحلي اإلجمالي. وما يايد من  17الصندوق بنحو 
أخطار هذه المشكلة، هيمنة اإلقراح للمقترضين ذوي األخطار المرتفعة، على هذا النظام، مثل 

صوصا  أن أصوله نم  الحكوما  المحلية، والمطورين العقاريين، والشركا  الصغيرة والمتوسطة، خ
في المئة  86.5تريليون دوالر( وبما يعادل  9.8تريليون يوان ) 64 إلى 2016في المئة عام  20بنسبة 

من الناتر المحلي الصيني. وتعترف لجنة تنظيم البنوك في الصين بأن "خدما  األسهم وحوكمة 
 يلة ومرهقة ومعقدة".الشركا  وءليا  السيطرة على األخطار ضعيفة نسبيا ، وهي عملية طو 

أما المشكلة الثانية التي حذر الصندوق من أخطار تفاقمها، فتتعلق بضخامة ديون الصين الداخلية 
والخارجية، وهي تحظى بنصيب األسد من ديون األسواق الناشئة، وان كان  وتيرة نمو نسبة الديون 

في  294المئة، لكنها وصل  الى في  2الناتر اإلجمالي قد هدأ  في العام الماضي مسجلة فقط  إلى
في  165المئة، وهو رقم كبير جدا  في المقاييس الدولية. واألخطر من ذلك، أن ديون الشركا  بلغ  

المئة من الناتر، ما يهدد عددا  كبيرا  منها باإلفالس. ومع وجود مستحقا  ديون كبيرة على كل من 
ي، فإن معهد التمويل الدولي ينصح هذه الدول الصين وروسيا وكوريا والبراايل خالل العام الحال

بضرورة الوفاء بالتااماتها المالية، في ظل حلول ءجال سندا  وديون ممنوحة من الممولين، بقيمة 
 تريليون دوالر قبل نهاية السنة. 1.5

 30/1/2018الحياة، لندن، 
 

 أنقذوا غزة .12
 هاني المصري

، نتيجة أسباب كثيرة، أهمها الحصار قطاا غاة على وشك االنهيار، إن لم يكن قد بد أ باالنهيار فعال 
ل القطاا إلى أطول وأكبر سجن جماعي عبر التاري ، جراء السياسة التي  اإلسرائيلي الذي حو 
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تعتمدها الحكومة اإلسرائيلية، والتي عب ر عنها مؤخر ا واير الحرب أفيغدور ليبرمان بوقاحة منقطعة 
المي مناسب، بقوله إن  رأس غاة يجب أن يبقى طافي ا فوق الماء، النظير من دون أن تواجه برد ع

في داللة إلى أن إسرائيل تعاقب غاة، ولكنها ال تريدها أن تغرق حتى ال تنفجر في وجهها، وال أن 
تصل إلى بر األمان حتى ال تقف على قدميها وتستعيد دورها في الكفاح ضدها، ولكي تبقى تح  

ها حتى ترفع الراية البيضاء وتعترف بإسرائيل، وتوافق على ناا سالحها رحمتها، بهدف كسر إرادت
ووقف تطويره والحصول عليه، وتهدم األنفاق وتوقف بناءها، وتسلم الجث  واألسرف اإلسرائيليين 

 المعتقلين في القطاا.
عدم  نعرف جيد ا ما يريده االحتالل وحماته في واشنطن من الحصار والعدوان على القطاا، لدرجة

وجود حاجة لعرح ذلك في هذا المقال، إال أن ما يطرح التساؤل والتعجب أسباب وضع اإلجراءا  
 العقابية واستمراراها من جهة، وعدم تحقيق المصالحة من جهة أخرف رغم الترابط ما بين األمرين.

على غاة هو إذا افترضنا جدال  أن انهيار غاة وقع، فال يتصور أحد أن البديل عن سيطرة "حماس" 
عودة السلطة الشرعية، ألنها أضعف من أن تقدر على ذلك، وربما ألنها ال ترغب في تحمل أعباء 
نما البديل وقوعه في الفوضى والفلتان األمني، واندالا مواجهة عسكرية مفتوحة مع  القطاا، وا 

 إسرائيل في ظروف غير مناسبة للفلسطينيين.
طة وأنصار اإلجراءا  العقابية نجد الحجة األكبر أن "حماس" إذا أخذنا التبرير الذي قدمته السل

نفذ  "انقالب ا" على السلطة، وهي تقود القطاا، وتجبي الضرائب والرسوم، وتدير الواارا  واألجهاة 
األمنية، وعليها أن تتحمل المسؤولية كاملة عما اقترف  أياديها، فال يجب أن تحكم وتتمتع بماايا 

طة فاتورة الحكم، ويضيف هؤالء أن هذا ما كان يجب أن يحد  فور وقوا الحكم، وتدفع السل
 االنقالب.

ويبررون اإلجراءا  العقابية بأنها أجبر  "حماس" على حل اللجنة اإلدارية وتسليم الحدود والمعابر، 
واستمرارها هو الذي سيجبرها على التخلي الكامل عن الحكم، وتمكين "حكومة الوفاق الوطني" من 

ح سيطرتها الكاملة على القطاا. وتصل األمور عند بعضهم إلى حد عرح تصورا  مرضية فر 
عن الطائرة المخطوفة وأولوية القضاء على الخاطفين مهما كان الثمن، حتى لو كان عقوبا  

 جماعية على مليوني مواطن.
 

 لمناقشة وجهة النظر السالفة نورد ما يأتي:
: إن "انقالب" "حماس" ليس ت نما "انقالب" بين قوسين. فالطرف أوال  قليدي ا ولم يحد  في بلد عادي، وا 

الذي نفذه جاء من السلطة الشرعية، وحصل على أغلبية في ءخر انتخابا  تشريعية، ورغم ترؤس 
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إسماعيل هنية لحكومتي "حماس" و"الوحدة الوطنية" إال أنهما لم تمكنا من الحكم من إسرائيل 
وصلنا إلى وضع "إذا لم تتغد "حماس" بخصمها فإنه سيتعشى بها". وهذا وأطراف داخلية وخارجية، و 

 ال يبرر "االنقالب" ولكنه يفسره ويبرا خصائصه.
ثاني ا: إن الرئيس وحركة فتح انطالق ا من الخصائص المذكورة وغيرها، وخاصة أن فلسطين، بما فيها 

إلى الحوار الذي أفضى إلى  لجأوا الضفة والقطاا، تح  االستعمار الصهيوني االحتاللي العنصري،
، مرور ا 2012، وملحقاته من "إعالن الدوحة" 2011اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة العام 

 .2017، وانتهاء بع"اتفاق القاهرة الجديد" 2014بع"إعالن الشاط " 
و يجب تحقيقه ولو كان ما حد  انقالب ا فقط لم يكن الحوار هو الوسيلة، ألن ما كان مستحيال  أ

 بالقوة ال يتحقق بالحوار.
ن المتفاوتة حسب وجهة نظر كل  –إن اللجوء إلى الحوار يعني قبوال  ضمني ا بالمسؤولية المشتركة  وا 

واستعداد ا للمساومة التي تجسد الشراكة، والتي ال يمكن أن تقوم إال على حل يخرج منه  -طرف 
وال مغلوب، على عكس ما يجري حالي ا، ويجعله الجميع منتصرين على أساس معادلة ال غالب 

ا بالفشل.  محكوم 
ثالث ا: إن التطورا  األخيرة ما بعد قرار ترامب تنذر بمخاطر فرح حل يسعى لتصفية القضية 
الفلسطينية من مختلف أبعادها، ويستهدف الجميع، لذا لم يوافق عليه أي طرف فلسطيني، ما 

 يستدعي التوحد إلحباطه.
ا ع لى ما سبق، وكما قلنا وغيرنا مرار ا وتكرار ا، ونكرره ا،ن، تكمن معادلة الحل في تخلي تأسيس 

الرئيس و"فتح" عن الهيمنة والتفرد ومحاوال  استعادة السلطة في القطاا، من خالل إسقاط "حماس" 
قصائها، والتعامل معها في أحسن األحوال كأقلية، بحي  ال تكون قادرة على المنافسة، وال  أن تهدد وا 

 سيطرة القيادة التي تتحكم بالقرار والمؤسسا  الفلسطينية في السلطة والمنظمة.
كما على "حماس" أن تكف عن محاوالتها لالحتفاظ بالسيطرة االنفرادية على القطاا، تارة مباشرة من 

اإلدارية، خالل استالم الحكومة بمفردها، وعبر السيطرة على مختلف مصادر القوة المالية واألمنية و 
بقاء السيطرة على مصادر الحكم،  وتارة أخرف بشكل غير مباشر من خالل التخلي عن الحكومة وا 

 جراء عدم القدرة على تحمل المسؤولية وخشية من انفجار الغضب الشعبي في وجهها.
ال يعقل ممارسة عقاب جماعي على القطاا وجعله ضحية تجاذب ما بين "فتح" و"حماس"، حتى لو 

ية اإلسرائيلية لتصفية مريكنتيجته انهيار القطاا وانفجاره، وحتى لو كان  المخططا  األكان  
القضية الفلسطينية تسابق الامن في محاولة القتناص الفرصة التاريخية التي تلوح إلسرائيل في ظل 

ائيل التوهان واالنقسام الفلسطيني وتردي الوضع العربي، لدرجة يتصور بعح الدول العربية أن إسر 
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يمكن أن تكون صديقة وحليفة مع أنها تبتلع القدس، وتواصل الضم الااحف لألرح، وتعمل على 
تصفية قضية الالجئين، وتنفح الغبار عن مخططاتها الستكمال إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، 

تمر وطمس هويته الوطنية، وتبديد حركته الوطنية ومكتسباته التي تحقق  بنضال أسطوري مديد ومس
رغم كل الظروف، وهو قادر إذا توفر  المتطلبا  الضرورية على االستمرار حتى إنجاا أهدافه 

 وحقوقه الوطنية.
ال يمكن مواجهة االنقسام بالخضوا للواقع والعمل إلدارة االنقسام والتعايش معه، وال بتقديم المبادرا  

والتشظي، وال بإعادة تجريب ما سبق التي تؤدي بغح النظر عن النوايا، إلى المايد من االنقسام 
تجريبه، وال بتحويل االنقسام إلى انفصال ما بين الضفة والقطاا، وال بتوهم إمكانية قيام إدارة مستقلة 

نما بإعادة األمور إلى نصابها، عبر إعادة  االعتبار أو "دولة" في غاة بمعال عن الكل الفلسطيني، وا 
ومراعاة الظروف الخاصة لكل تجمع من دون المساس بما ، ووحدتها مع الشعب واألرح، للقضية

 يجمع الفلسطينيين.
إن المدخل لتحقيق ذلك يمكن أن يكون بالعمل على تشكيل جبهة إنقاذ وطني تضم كل الوطنيين 
الحريصين على صون المصالح والحقوق الوطنية والديمقراطية، بحي  تكون جبهة تتسع للمستقلين 

يهم أبناء "فتح" و"حماس"، على أن تضم كل من يؤمن بأن الوحدة على وعابرة للفصائل، بمن ف
أساس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية طريق االنتصار. وتسعى من خالل الضغط السياسي 
والجماهيري المتراكم لفرح إرادة الشعب على الجميع بحي  ال يمكن أن تبقى غاة تح  الحصار 

م، وال أن تبقى القدس في بطن الحو ، واألسرف خلف القضبان، وال السماح وعلى حافة االنهيار التا
بتهجير الالجئين مرة أخرف أو توطينهم، وال تترك بقية الضفة لاحف غول االستعمار االستيطاني، 

 وال فلسطينيي الداخل تح  الفصل العنصري.
ى تطوف صفحة االنقسام أو ال يعني ما سبق أن على غاة والقدس والالجئين واألسرف االنتظار حت

حتى يستيقظ المارد العربي أو اإلسالمي أو األممي، فال بد من خطوا  عاجلة إسعافية ا،ن ا،ن 
ا لمنع انهيار قطاا غاة، والنداء يجب أن يوجه للفلسطينيين،  وليس غد ا وقبل فوا  األوان، وخصوص 

 ن واألحرار في العالم كله.وبالذا  للقادرين منهم، قبل أن يوجه إلى العرب والمسلمي
ياسات والد راسات   30/1/2018الستراتيجية، المركز الفلسطيني لبحاث الس 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 40 ص             4540 العدد:             1/30/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 "صفقة القرن" ثمرة خبيثة لنجاح سياسة المر الواقع .11
 أحمد الحيلة
ك ثقر الحدي  في ا،ونة األخيرة عن صفقة القرن األمريكية لحل الصراا العربي "اإلسرائيلي"، والتي 

تظر اإلعالن عنها قبيل منتصف هذا العام. واستنادا  إلى العديد من التصريحا  والتسريبا  يمكن يقن
 اختاال أهم معالم تلك الصفقة في النقاط التالية:

أوال : قيام دولة فلسطينية مناوعة السالح، ومنقوصة السيادة برا  وبحرا  وجوا  لصالح الشراكة األمنية 
 ذي سيضطلع بدور أساسي في اإلشراف األمني على الحدود والمعابر.مع الكيان اإلسرائيلي ال

ثانيا : القدس عاصمة لدولة "إسرائيل"، وبلدة أبو ديس قرب القدس عاصمة لدولة فلسطين، إضافة 
إلى  %10لضم الكتل االستيطانية إلى الكيان الصهيوني، والتي تقدر حسب بعح التسريبا ، من 

 ة.من مساحة الضفة الغربي 15%
ن بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الوليدة وبالتوطين في دول يثالثا : تسوية ملف الالجئين الفلسطيني

العالم، ما يفتح المجال للحدي  عن توسيع قطاا غاة باتجاه سيناء الستيعاب الديموغرافيا الفلسطينية 
 المكتظة.

ومي للشعب اليهودي، وفتح باب التطبيع رابعا : اعتراف الفلسطينيين والعرب بدولة "إسرائيل" كوطن ق
 والشراكا  االقتصادية واألمنية معها.

تلك العناوين تشمل الكثير من التفاصيل اإلجرائية، إضافة إلى السؤال عن الشخصية القانونية للكيان 
 الفلسطيني الناش  بصفته دولة مستقلة أم دولة اتحادية مع األردن وفقا  لصيغتي الفيدرالية أو

 ونفدرالية.الك
هنا قد تختلف ا،راء لناحية قدرة تلك الخطة المسماة "صفقة القرن" على اجتياا عتبة النجاح، أخذا  
باالعتبار عدم تواانها، ومدف إجحافها بالفلسطينيين وحقوقهم الوطنية وفقا  للقانون والقرارا  الدولية 

 ذا  الصلة.
القرن التي لم تر النور بعد، يدفعنا لالهتمام النقاش االستباقي الحتماال  نجاح أو فشل صفقة 

قليميا  ودوليا ، ومدف تأثيرها على مستقبل صفقة القرن؛ فالوضع الفلسطيني  بالبيئة السياسية محليا  وا 
الداخلي صعب جدا  سياسيا  واقتصاديا  وأمنيا ..، لغياب قيادة جماعية موحدة، ولسير سلطة أوسلو 

وجها  القوف والفصائل الفلسطينية األخرف عبر تمسكها بالتسوية وحركة فتح في طريق معاكس لت
 السياسية والتنسيق األمني مع االحتالل رغم الفشل الفاضح لهذا المسار.

في ذا  السياق، فإن مواقف الدول العربية المؤثرة على القضية الفلسطينية كالسعودية ومصر، 
 ارس  ضغوطا  على السلطة للقبول بصفقة القرنتتساوق مع سياسا  اإلدارة األمريكية؛ فالرياح م
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كاستحقاق لوراثة محمد ابن سلمان للعرش، كما أن القاهرة لن تقف ضد اإلدارة األمريكية ومشاريعها 
 لحاجتها لها في تثبي  حكم الرئيس السيسي الذي يواجه مشاكل داخلية معقدة.

التسوية السياسية خيارا  يتيما  لحل األهم من ذلك أن تمسك السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ب
الصراا مع االحتالل اإلسرائيلي، يعني القبول عاجال  أو ءجال  بواشنطن وسيطا  للسالم، بحكم رعايتها 
الحصرية لمسار التسوية برغبة إسرائيلية، ما سيشكل عامل ضغط إضافي على فريق أسلو؛ ألن 

ون التغيير في استراتيجيا  المواجهة، سيعني استمرار رفح الرئيس عباس للوساطة األمريكية، د
كسب االحتالل اإلسرائيلي للجولة، معااا  برضا اإلدارة األمريكية التي حسم  من وجهة نظرها 
الموقف من القدس، والتي بدأ  بالعمل مع االحتالل اإلسرائيلي على شطب حق العودة عبر سياسة 

ها السنوية لوكالة األونروا، والتهديد بوقفها كاملة األمر الواقع من خالل تقليص واشنطن لمساعدات
مليون دوالر سنويا  ما دفع مفوح عام وكالة "األونروا" السيد بيير كرينبول  350والتي تقدر بنحو 
 5.3  لن تكون قادرة على االستمرار في تقديم خدماتها نهاية هذا العام ألكثر من للقول: "إن الوكالة

ما سيفجر مشكلة إنسانية كبير جدا ، قد تواجهها واشنطن واالحتالل ليون الج  فلسطيني"، م
 في الدول المضيفة والدول الغربية الغنية. الفلسطينييناإلسرائيلي بفتح ملف توطين الالجئين 

ال تبدو صفقة القرن وصفة سحرية لحل أطول صراا في التاري  الحدي ، ولكنها قد تقحد  أثرا  نوعيا  
ها على أهم ملفا  التفاوح كالقدس والالجئين وتصفيتهما عبر سياسة األمر الواقع في المسار بتغول

وبالقفا عن القرارا  الدولية التي ال تساوي الحبر الذي كتب  به طالما أنها مجرد كلما  غير 
 مشفوعة بالقوة العسكرية واالقتصادية.

ية، أمر في غير محله، بحكم كما أن التعويل على صحوة الرئيس عباس وقيادة السلطة الفلسطين
السلوك والتجربة، والقناعا  السياسية لديهم، إضافة إلى ارتباط مصالحهم الشخصية والفئوية 
باستمرار وجود السلطة الفلسطينية المرتبطة بشراكا  أمنية واقتصادية عضوية مع الكيان 

 اإلسرائيلي.
ال المقاومة والمواجهة بمعال عن أحالم ولذلك، لم يبق أمام الشعب الفلسطيني وقواه السياسية، إ
 المصالحة الوطنية، ألنها مجرد فكرة جميلة في امن قبيح.

 29/1/2018، "21موقع "عربي 
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 ! تريد؟ وماذا تقصد ماذا: هنيةإلى إسماعيل  .11
 صالح القالب
وا غير معروف على وجه التحديد ما الذي قصده إسماعيل هنية عندما أطلق تصريحا  قبل نحو أسب

، ال تقبل قيام دولة فلسطينية على حساب األردن ومصر وهذا "حماس"قال فيه إن حركته، أي حركة 
في حقيقة األمر قد أثار تساؤال  كثيرة فالقصد غامح والكالم حم ال أوجه وكان ال بد من إيضاحه 

أدرف  مكةأهل إْن من قبل هذه الحركة نفسها أو من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى أساس أن 
 بشعابها!!.

هذا الكالم خطير جدا  وأخطر ما فيه أنه يقستشف منه وكأنه موجه للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
، وكأن هذه السلطة متورطة في السعي االحتاللالمعترف بها من قبل األمم المتحدة دولة تح  

ردنية الهاشمية، وعلى حساب إلقامة الدولة التي تسعى إلقامتها على حساب األردن، المملكة األ
جمهورية مصر العربية ويقينا  أن هذا مستبعد جداًّ ال بل هو غير صحيح وغير متوقع فالموقف 

 الفلسطيني إن على الصعيد
ن على الصعيد القيادي الرسمي واضح ومعروف وهو أن الدولة المنشودة مكانها األراضي  الشعبي وا 

 بية( وعاصمتها القدس الشرقية.( الضفة الغر 1967في عام  احتل التي 
ألالعيب  االستجابةربما أن ما قصده إسماعيل هنية بهذا التصريح الغريب والعجيب هو التحذير من 

جاءا من سيناء المصرية لتقوم فوقه باإلضافة  اقتطاااإلسرائيليين التي تحدثوا فيها عن ضرورة 
صر التي ال يمكن أن تفرط بذرة رمل واحدة لقطاا غاة الدولة الفلسطينية المنشودة والمعروف أن م

لخوح مئة حرب جديدة لمنع هذا التوجه الذي ال ياال مجرد كالم  استعدادمن ترابها الوطني على 
في كالم ومجرد أالعيب سياسية موجهة أساسا  إلى المجتمع الدولي المؤيد إلقامة الدولة الفلسطينية 

 المنشودة.
المسألة الثانية المتعلقة باألردن فهي أن إسماعيل هنية قال كالما   إن هذه هي المسألة األولى أما

هما: األول دعوة السلطة الوطنية  احتمالينغامضا ، ربما عن قصد أو عن غير قصد، يفهم منه 
ومنظمة التحرير، إلى التخلي عن الضفة الغربية ومن ضمنها القدس  "فتح"الفلسطينية، وبالطبع 

وقبل قرار قمة الرباط العربية في عام  1967عام  احتاللا كان  عليه قبل الشرقية وعودتها إلى م
 1988في عام . االرتباط.. وأيضا  قبل فك 1974

ومنظمة  "فتح"الثاني فهو أن هنية يتهم السلطة الوطنية و االحتمالاألول أما  االحتمالإن هذا هو 
ْعي سراًّ إلقامة الدولة الف "حماس"التحرير وباسم  لسطينية التي تسعى إلقامتها في األردن، في بالس 

اإلسرائيليون في حايران )يونيو(  احتلهاالضفة الشرقية، وليس في الضفة الغربية على األراضي التي 
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..وهذا ال يمكن فهمه إال على أنه محاولة لقيقاا بين األشقاء وأنه اصطياد في المياه  1967عام 
نه دق أسافين الفتنة بين  الشعب األردني والشعب الفلسطيني.. ولذلك فإن المطلوب ورسمياًّ العكرة وا 

أن يوضح قائد حركة المقاومة اإلسالمية ما الذي يقصده بهذا التصريح الذي أطلقه في مرحلة 
خطيرة ال تحتمل التأويال .. فهل المقصود إثارة فتنة إن هي حدث  ال سمح اهللا، وهي لن تحد  

 اإلسرائيلي. االحتاللودولة  نها إال  بنيامين نتنياهو..إطالقا ، فإنه لن يستفيد م
 30/1/2018، الرأي، عم ان

 
 في العملية الوطنية 48عن مكانة فلسطينيي  .11

 ماجد كيالي
لم يترك الفلسطينيون طريقا  إال وسلكوه في مقاومتهم المديدة، العنيدة والمعق دة والمضنية، ضد 

ة واالستيطانية والعنصرية واأليديولوجية، من الكفاح المسلح إسرائيل، بمختلف تجلياتها االستعماري
إلى المفاوضة، مرورا  بالمفاوضة وأشكال المقاومة الشعبية، وصوال  حتى إلى المشاركة في الكنيس  

 اإلسرائيلي.
(، بالقوة، من دون 22/1هكذا، فإن حادثة إخراج األعضاء العرب من اجتماا الكنيس  اإلسرائيلي )

احترام لعضويتهم في الهيئة المذكورة، إبان احتجاجهم المشروا على كلمة مايك بنس نائب  إبداء أي
ية على االعتراف بالقدس عاصمة موحدة مريكي، والتي تضم ن  إصرار اإلدارة األمريكالرئيس األ

متباينة ية إليها، سل ط  األضواء، مجد دا ، على األشكال المختلفة والمريكإلسرائيل، ونقل السفارة األ
 في إسرائيل، وأشكال كفاحهم من أجل حقوقهم. 48لكفاح الفلسطينيين، والسيما على مكانة فلسطينيي 

على ذلك، فإذا كان  تجارب الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، في األردن وسورية ولبنان 
ن األولى (، ثم في الداخل، في الضفة الغربية وقطاا غاة، مع تجربة االنتفاضتي1982ع1965)
(، وتجارب الكيانا  1993(، وصوال  إلى التجربة التفاوضية )منذ 2004ع2000( والثانية )1993ع1987)

قامة كيان السلطة في الضفة 1964السياسية، أيضا ، ال سيما منظمة التحرير بفصائلها )منذ  ( وا 
ية المعاصرة، لما بعد (، إذا كان  كلها تلخ ص تجربة الحركة الوطنية الفلسطين1994والقطاا )منذ 

لم تؤخذ في ذا  االعتبار، في األدبيا  السياسية الفلسطينية  48النكبة، فإن تجربة فلسطينيي 
 السائدة، بل إنها ظل   كأنها خارج التجربة الوطنية الفلسطينية، أو على هامشها في أحسن األحوال.

جاء من ذا  الشعب، أو تهميشها، بدل  بديهي أننا إااء حالة غريبة، واستثنائية، أي استبعاد تجربة
احتضانها وا غنائها واالستثمار السياسي فيها، وهذه من أعراح أامة التجربة الكفاحية للفلسطينيين، 

 وقصورها.
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ربما تمكن إحالة ما تقدم ألسباب عد ة، أولها، أن التجربة الكفاحية الفلسطينية في الداخل كان  أسبق 
يتها، كونها انطلق  من االعتراف  من مثيلتها في الخارج، لكن مشكلتها أنها لم تستطع أن تعم م خاص 

بواقع إسرائيل، واإلقرار بالمواطنة فيها، باعتبار ذلك الثمن الالام للبقاء في الوطن، بدل التشر د 
. واللجوء، وترك البلد للمستوطنين اليهود، وتاليا  االستجابة لطموح إسرائيل بإقامة دولة يهودية خالصة

باعتبارها إياهم  48طبعا ، تأتي ضمن ذلك حالة العالة التي فرضتها األنظمة العربية على فلسطينيي 
إسرائيليين، من دون أن يعني ذلك أنها نظر  الى الالجئين الفلسطينيين بين ظهرانيها بطريقة 

سلح ضد إسرائيل، لم تعتمد إطالقا  الكفاح الم 48أفضل، على ما نعلم. وثانيها، أن تجربة فلسطينيي 
(، وال إبان االنتفاضة الثانية، 1967) "النكسة"(، وال بعد النكبة الثانية/ 1948ال بعد النكبة األولى )

على نحو ما حصل في التجربة الفلسطينية الفصائلية في الخارج، ثم في الداخل في الضفة وقطاا 
المسلح، أو اعتباره المخل ص من  غاة )إبان االنتفاضة الثانية حصرا (، ذلك أن الهوس بالكفاح

إسرائيل، شكل هو ف عاما ، في المنطقة، التي سادتها الشعارا  العاطفية واإلرادوية والثأرية. وهذه 
المالحظة تفيد بأن الكفاح المسلح لم يكن محط إجماا فلسطيني، على ما يتم االدعاء، إذ يفترح 

نما هو يشمل فلسطينيي 48حية لفلسطينيي التنبيه الى أن ذلك ال يقتصر على التجربة الكفا ، وا 
( الذين عرفوا هذا التجربة بعد إقامة السلطة، أي مع عودة الفصائل إلى الداخل، وفي تجربة 1967)

االنتفاضة الثانية، وليس األولى، ما يعني أن تجربة الكفاح المسلح هي وليدة التجربة الفلسطينية في 
ي السائد. وثالثها، أن هذه التجربة بأرصدتها الكفاحية ظل  خارج الخارج، بعالقاتها بالنظام العرب

المعادال  السياسية في الصراا الفلسطيني ضد إسرائيل، أو خارج دائرة االستثمار السياسي للحركة 
والحركة السياسية للفلسطينيين  48الوطنية الفلسطينية، بحكم التمايا بين الحركة السياسية لفلسطينيي 

باقي الفلسطينيين، في الضفة والقطاا وبلدان اللجوء، مع علمنا أن الحركة الوطنية  عموما ، أي
اشتغل  وفقا  للمتاح، في القانون اإلسرائيلي للحفاظ على المواطنة، وأن الحركة  48لفلسطينيي 

الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير لم تشتغل على خلق المعادال  وال اإلطارا  
من التشبيك مع الحركة الوطنية الفلسطينية عموما ، مع مالحظتنا  48سية التي تمك ن فلسطينيي السيا

أن هذه األخيرة اختال  أهدافها، أيضا ، في إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاا المحتلين 
قامة (؛ أي أنها بدورها أخرج  الالجئين من معادالتها، بل إنها منذ توقيع اتفاق أوسلو 1967) وا 

السلطة اختال  شعب فلسطين وحقوقه بفلسطينيي الضفة والقطاا وحقهم في إقامة دولة لهم في هذه 
 1967األراضي، في إبداء نوا من التساوق مع الرواية اإلسرائيلية باعتبار أن الصراا بدأ باحتالل 

نذ قيامها، كان  (. ورابعها، أن أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، م1948وليس بسبب النكبة )
شاملة، إذ كان  تنطلق من تحرير فلسطين، أو إقامة دولة ديموقراطية علمانية على كامل التراب 
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الفلسطيني، بتقويح إسرائيل ككيان استعماري استيطاني عنصري، في حين أن الحركة السياسية 
اواة والحفاظ على كان  تترك ا، وفق التجربة، في الكفاح من أجل المواطنة والمس 48لفلسطينيي 

على حساب  1984هويتهم الوطنية والقومية، ضد مشاريع األسرلة، في هذه الدولة، التي قام  في 
الشعب الفلسطيني، ثم في الكفاح، أيضا ، من أجل السالم، بإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية 

 في تلك األراضي.( واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة 1967)
وكما هو معلوم، فإن الفلسطينيين عاشوا قرابة عقدين في ظل الحكم العسكري اإلسرائيلي 

أو الجبهة الديموقراطية  "راكح"(، وأنهم في غضون ذلك أنشأوا كيانا  سياسية مثل 1966ع1948)
التجمع القومي "، و "الحركة اإلسالمية"، و "أبناء البلد"و  "األرح"للسالم والمساواة، وحركة 

، وأن غالبية كياناتهم تبن  أهداف منظمة التحرير بعد "الحركة العربية للتغيير"، و "الديموقراطي
قامة الدولة الديموقراطية، كما  تحولها إلى البرنامر المرحلي، المتعلق بحق العودة وتقرير المصير وا 

غاة، بطرق مختلفة، السيما في فترة شاركوا بطريقة أو بأخرف في دعم كفاح الفلسطينيين في الضفة و 
االنتفاضتين األولى والثانية. يتبي ن من كل ما تقدم أننا إااء تجربتين مختلفتين ومتباينتين، في 
المنطلقا  واألهداف، لشعب واحد، تعرح للتمايق، والخضوا لسيادا  دول وسلطا  مختلفة، وهذا 

ن نالحظ أن هذا األمر استمر على الوتيرة ليس  له عالقة فقط بفكرة داخل وخارج، إذ يفترح أ
ذاتها، بعد احتالل إسرائيل الضفة والقطاا، أي على رغم توحد ظروف فلسطينيي الضفة والقطاا 

، وخضوعهم لسلطة واحدة، هي إسرائيل، وأنه لم يتم  إيجاد نوا من مقاربة بين 48وفلسطينيي 
وكيانا   48المكونا  السياسية لفلسطينيي التجربتين، مع كل التقدير للعالقا  التي نشأ  بين 

 ."منظمة التحرير"
باعتبارها وجودهم نتاجا  لغلطة  48على جانب ءخر، فإن إسرائيل ظل  تنظر إلى فلسطينيي 

تاريخية، أي كان ينبغي ترحيلهم إبان النكبة، وأن وجودهم بمثابة عبء على إسرائيل، وقيد على 
أن عددهم اليوم با  مليونا  ونصف المليون، إضافة إلى أن تحولها إلى دولة يهودية، ال سيما 

وجودهم يضع إشارة استفهام حول كونها دولة ديموقراطية، لذا بديهي أن تنظر إليهم وفق 
مصطلحا  القنبلة الديموغرافية. ويتبين من ذلك في المحصلة أن إسرائيل تعامل  مع المواطنين 

عبء سياسي وأخالقي وأمني وهوياتي، أي كقيد على الفلسطينيين فيها كفائح عن الحاجة، وك
تحولها إلى دولة يهودية خالصة، كما تعامل  معهم كجماعا  هوياتية، وكمسلمين ومسيحيين ودروا 
وبدو، إضافة إلى محاوالتها فرح مسارا  من األسرلة عليهم، وفق رؤيتها لكل جماعة، كما بقدر 

 قابلية كل جماعة لذلك.
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تحويل الكنيس  إلى منصة للدفاا عن حقوقهم،  48نيس ، فقد استطاا فلسطينيو أما على صعيد الك
وهويتهم العربية، لكن كل ذلك ظل تح  السقف المسموح به، باعتبار إسرائيل دولة يهودية و 

مواطنيها اليهود، على ما في هذا النص من تناقح، وعلى ما ينطوي  إلى، بالنسبة "ديموقراطية"
اء المواطنين العرب. وبديهي في هذه الحال أن عضو الكنيس  كان فائضا  عن عليه من عنصرية إا 
اإلسرائيلية لمن يفترح أنهم مواطنوها من العرب. وفي العموم،  "الديموقراطية"الحاجة، وكمن ة من 

فإن الكنيس  اإلسرائيلي لم يظهر يوما  باعتباره مكانا  إلنصاف حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، 
 تبارهم أهل األرح األصليين، إذ تم  اعتبارهم دوما  كأغيار، أو كمواطنين من درجة دنيا.باع

والحال، فإن الفلسطينيين اليوم مطالبون بإيجاد الصيغ التي تعيد االعتبار لهم كشعب واحد، ال سيما 
ريس يخضعون للسلطة ذاتها، التي تحاول تك 1967وفي األراضي المحتلة  48أن الفلسطينيين في 

التفرقة بينهم، من خالل اعتماد قوانين مختلفة، ومن خالل فرضها مكانة مختلفة لكل تجمع منهم، 
ومكانة المقيم في القدس ومكانة الخاضع لسلطة االحتالل في الضفة.  48فثمة مكانة المواطنة في 

نما القصد االستثمار فيها، على أال يفتح ذلك على سرديا   طبعا  ليس القصد تجاهل تلك التباينا  وا 
أو إدراكا  أو منطلقا  أو أهداف سياسية مختلفة أو في مواجهة بعضها. مطلوب أيضا  من 

مناقشة جدوف البقاء في الكنيس ، وفي مكانة الديكور، لكيان استعماري استيطاني  48فلسطينيي 
 عنصري.

م العالمي لدعم نضال ، في اليو 48وهذه تحية لهذا الجاء الحي والصامد من شعبنا الفلسطيني في 
 يناير(. -كانون الثاني 30الفلسطينيين في إسرائيل الذي يصادف اليوم )

 30/1/2018، الحياة، لندن
 

ه! .11  السلطة الفلسطينية واإلرهاب الموج 
 عميره هاس
عضو الكنيس  موتي يوغف )البي  اليهودي( وصف البناء الفلسطيني في مناطق )ج( الذي يمول 

. كما اقترح "إرهاب بناء"األوروبي وينفذ من دون ترخيص من اإلدارة المدنية بع  جائيا من االتحاد
يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس لمحكمة العدل العليا ضد أوامر  "حل تشريعي"أيضا دراسة 

الهدم. هذه األقوال قالها يوغف في يوم الخميس الماضي في جلسة لجنة الشؤون المدنية واألمنية في 
البناء غير "دا والسامرة التابعة للجنة الخارجية واألمن التي يرأسها. إجمالي النقاش الذي تابع يهو 

 نشر في موقع الكنيس . "القانوني الفلسطيني في مناطق )ج(
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، مئير دويتش، على ايادة "رغفيم"في هذه الجلسة حظي  اإلدارة المدنية بثناء يوغف وممثل جمعية 
ني تطبيق أوامر الهدم ضد مباني فلسطينية أقيم  من دون ترخيص. مدير تطبيق القانون، التي تع

وحدة الرقابة في اإلدارة المدنية، ماركو بن شبا ، قال في النقاش إنه نتيجة لخطوا  تطبيق القانون 
بتمويل أوروبي في مناطق )ج(، وال  "المشروعا "التي تم اتخاذها فقد تقلص بأكثر من النصف عدد 

عن ايادة في مصادرة الممتلكا  مثل الكرفانا   اإلبالغقة معاليه أدوميم. كما تم سيما في منط
، 2017والمراحيح، لمستوطنين وفلسطينيين، من أجل منع بناء غير قانوني. حسب أقواله، في 

حالة. ابن شبا  لم يشرح بالتفصيل ما هي العالقة بين  720وصل عدد ما تم  مصادرته إلى 
 در  من الفلسطينيين والتي صودر  من المستوطنين.الممتلكا  التي صو 

إسرائيل ال تسمح بالبناء والتطوير والوصل بالبنى التحتية للكهرباء والمياه لعشرا  التجمعا  
الفلسطينية في الضفة الغربية الواقعة في مناطق )ج( )سيطرة إسرائيلية إدارية وأمنية(. إن التقسيم في 

وب وج( هدف  إلى النقل التدريجي ألراضي الضفة الغربية إلى سيطرة  اتفاقا  أوسلو إلى مناطق )أ
، مع البداية المخططة 1999السلطة الفلسطينية، وكان يجب أن يتم إلغاء هذا التقسيم في عام 

سرائيل التي حافظ  على صالحياتها في   %60للمرحلة الدائمة. ولكن هذا التقسيم لم يتم إلغاؤه، وا 
ضفة تستمر في استخدامها في فرح منع البناء على الفلسطينيين. وبسبب عدم تقريبا من أراضي ال

 وجود بديل فهم يبنون مباني  بسيطة  من دون ترخيص.
حسب الخطاب المعتاد للوبي المستوطنا ، يجب الدفاا عن مناطق )ج( من سيطرة الفلسطينيين. 

الدولة، حسب قرارا  دولة الهدف هو الحفاظ على أراضي "في النقاش في الكنيس  قال يوغف 
وبتدخل … إسرائيل، ويجب أن ال يتم تحديدها من قبل إرهاب البناء الموجه للسلطة الفلسطينية

. في السنوا  األخيرة اعتاد يوغف وممثلو رغفيم تأنيب ممثلي "جها  أجنبية مثل االتحاد األوروبي
بيق أوامر الهدم في التجمعا  اإلدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق على عدم تط

ا ما سموه التهاون أمام مساعدة االتحاد األوروبي لتلك  الفلسطينية، خاصة البدوية. وانتقدوا أيض 
التجمعا ، الذي مول وضع كرفانا  سكنية بدل بيو  الصفيح والخيام التي بلي  وهدم ، وكرفانا  

 مدرسية وعيادا  ومراحيح.
ألوروبي واألمم المتحدة فإن األمر يتعلق بمساعدا  إنسانية لطبقا  حسب ما تقوله دول االتحاد ا

فقيرة. دبلوماسيون أوروبيون قالوا إن هدفهم هو إقامة دولة فلسطينية تكون مناطق )ج( جاءا ال يتجاأ 
 منها.

لقد "يونتان ميلر من قسم المنظما  األوروبية في واارة الخارجية، قال في جلسة اللجنة الفرعية 
نا لألوروبيين، في كل مرة أن األمر يتعلق ببناء غير قانوني حكمه الهدم، وليس تقديم أوضح
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نحن ". سؤال يوغف هل تم اتخاذ عقوبا  ضد األوروبيين، أجاب ميلر "المساعدا  اإلنسانية
ببساطة نقول لهم أن ال يأتوا إلينا بشكاوف، وبالتأكيد عدم الحصول على دعم أو مساعدة عندما يتم 

 ."مبنىهدم 
جاء كبير من النقاش كرس مرة أخرف للتجمعا  البدوية في شرق القدس، في منطقة الخان األحمر. 

، الحل الذي تبلوره اإلدارة ا،ن هو "من دون إيجاد حل تسوية"ابن شبا  قال إنه ال يمكن إخالؤهم 
نهاية حايران، فيما نقل هذا التجمع الذي بني  المدرسة فيه من إطارا  السيارا ، إلى أبوديس حتى 

 ."الخطة الغربية"يسمى 
مساعد واير الدفاا كوبي الراا قال في الجلسة إن الواير أفيغدور ليبرمان منشغل في العمل على 

ال يوجد أحد من رؤساء المجالس في "موضوا البدو والبناء من دون ترخيص في تجمعاتهم. 
ه، حتى لو كان منظم. لذلك من الواضح أنه المستوطنا  مستعد للموافقة على تجمع بدوي دائم لدي

بالنسبة للخان األحمر اعتقدنا من ناحية استراتيجية أنه من "، قال مساعد الواير، "توجد مشكلة
الصحيح عدم السماح لهذا التجمع الخطير في هذا المكان من التحول إلى مدينة بدوية، لذلك قررنا 

 ، أضاف."التعامل معه كأولوية
تجمعا بدويا قال للصحيفة إن موضوا نقل تجمع الخان  20شلومو ليكر الذي يمثل  ولكن المحامي

األحمر إلى منطقة أبوديس متعلق بمحكمة العدل العليا. التجمع يعارح هذا االنتقال إلى مساحة 
مقلصة وحضرية في جوهرها، الذي ال يهتم بنمط حياة ومصدر راق البدو ع األغنام. حسب أقوال 

إجراء نقاش بعد، هناك أوامر مؤقتة تمنع هدم المدرسة والمباني، في حين أنه في اللجنة  لم يتم"ليكر 
 ."الفرعية يتحدثون عن مواعيد لقخالء وكأن المحكمة العليا في جيبهم

غاي يفراح، القائم بأعمال رئيس بلدية معاليه أدوميم، انضم إلى االطراءا  لقدارة المدنية على ايادة 
، لكنه تحفظ في الجلسة من مخطط نقل التجمع في الخان األحمر من قبيلة الجهالين تطبيق القانون
ويمكنه بالتأكيد "، قال "القرار لتخصيص مساحة لمصلحة مبانا دائمة للبدو هو خطأ"إلى أبوديس. 

. في "أن يخلق لدف قبيلة الجهالين المجاورة لمعاليه أدوميم الشعور بأن الدولة سلم  بوجودهم هناك
لسا  سابقة للجنة الفرعية احتر ممثلو معاليه أدوميم على أن المدينة ال تستطيع التوسع بسبب ج

في التسعينيا  تم توسيع معاليه أدوميم إلى  أوسلوالتجمعا  البدوية المحيطة بها. بعد توقيع اتفاقا  
تجمع دائم قرب  منطقة أخلي منها بالقوة مئا  البدو من قبيلة الجهالين وطلب منهم االنتقال إلى

 مكب القمامة في أبوديس.
 29/1/2018هآرتس 

 30/1/2018، ، لندنالقدس العربي
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