
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 في المنطقة "عدم استقرار"حالة ب التسببحماس تهاجم المبعوث األمريكي وتتهمه ب
 مشتركة إسرائيلية لمناقشة مشاريع  -لقاءات فلسطينية 

 اليوم عدنا إلى السامرة وهنا قلب "إسرائيل"نتنياهو من قلقيلية: 
 في مسيرة حماس االستراتيجية: شارك في صناعة التحوالت خالل جنازة عماد العلمي هنية

 : فلسطينيو الداخل المحتل جزء أصيل من الشعب العربي"العربية الجامعة"

يناقش مع  األردن"القدس العربي": ملك 
عباس "الصفقة األمريكية" ومع الحريري 

 "صفقة التوطين"
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 "صفقة التوطينناقش مع عباس "الصفقة األمريكية" ومع الحريري "ي األردن"القدس العربي": ملك  .1

ااان المشاااور  والئنساايق ماا  ر ااايس: بساااا الباادارين -عمااان محماااود  ةالفعسااطيني السااعطة يبااادو طعااا عمل
عباااس مباشاار  بعااد الاائمجن ماان ئوجيااق "رسااا   عميوااة" لاار يس الحجومااة العبنانيااة سااعد الحريااري أ اارا 

ر ماان طا ااة الاااحايا اللتلااة لعئسااوية المفصااعية الئاا  يسااع  لفرااا ا لصاايغة مشااروج لئجمياا  مااا ئيساا
اايفا  مسااء األحاد ععا  عملاان بادعو  ناصاة مان المعاك  الر يس األمريج  دونالد ئراماا  عبااس حا ل 

محماد   حاور الرج  ف  الفئر  المسا ية واسائوبالق رساميا  مان  با  وايار ا ئصاا  دو  هللا اللان   عبد
ر اس  مؤشر حيوي عع  وجود "مسئجد" يريد أن َيعراق األردن، نصوصا  أن  مومن  م  بروئوجو 

 هللا اللان  جان ُمنشغت  أصت  بايفق الر يس األلمان  ف  العيعة نفس ا  المعك عبد
 فااج جاادا  لعنأاار، أن انعاااق الئنساايق ماا  عباااس َعوااا حراجاااج  مااة دافااوس األنياار ، واألهااا َعوااا 

ئحاذير الحرياري مان فواد ئاال    ان الار يس الحرياري اسائم  ل اا فا  دافاوس ئحذيراج أردنية عميواة،  يا
موجااة "ئوطينيااة" ساائفرل ععاا  لبنااان، وهجمااة ا ئربااج ىدار  ئرامااا ععاا  عمعيااة السااتا، وماان أشااواء 

وجشف  عرا منحوا ئراما الاوء األنار ومن دون الئرئيا م  لبنان او األردن ومن دون ئنسيق 
حدث م  الحريري عن اصرار ئراما عع  فرل ئسوية لعواية الفعسطينية مصدر مطع  أن األردن ئ

و حئاا  دفاا  جعفااة أان وبيااروج وماان دون ئشاااور غياار عادلااة، وعاان اااغوط ها عااة ئمااارس ععاا  عملاا
وعبلااارج عماااان نااات  الئواصااا  مااا  الحرياااري عااان النشاااية مااان عااادا وجاااود "نطاااة حويوياااة  سياساااية 

ستا من ادار  مئعلر  فا  واا  النطاط، ُمصارل  ععا  محجمة"، ب  مجرد هجمة ئحج عنوان فرل ال
ئمجين اليمين اىسرا يع  من الحصو  عع  ما يريد، عع  حساا أربعة أطراف؛ ه  األردن والسعطة 

 و طاج غا  ولبنان 
ف  اسئوبا  عباس؛ من المرجح أن هذه الاغوط ه  الئ  ُبحلج أمت  ف  الئنسيق  حئواء ماا يمجان 

 يس أجلر من الارر والاغط ل
الماااومن  ئدجياااد أن بوصاااعة األردن واااااحة، بنصاااو    وعباار منا شاااة مااا  "الوااادس العربااا " يجااادد د

الشاارعية الفعسااطينية، ف اا  ئاادعم ا وئوااف مع ااا  ياااداد ا نطباااج باادن الأ اار الدبعوماساا  والسياساا  
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ا يئطعاا الئواارا أصبح ئفعيع  ةلألردن ئحديدا  ُمنجشف ئماما  هذه األياا، فالعت اج م  العراق وسوري
ومصار منشاغعة ئماماا  بواااياها الدانعياة، و  ئرياد الئحادث أصات  فاا   ما  اياران  با  أي شا ء  نار 

والسعودية   ئنا ق م  األردنيين بارغا الئواصا  باين الطارفين فا    اية ومعف الودس ووعد ئراما 
 عمان الواايا المحورية، وئجئف  بشروحاج مفصعة لمشروعاج األمير محمد بن س

ااان ب ااذا المعناا  أصاابحج ئئعاماا  ماا  الااويااة الئاا  يجعااس في ااا الاار يس عباااس ئحدياادا ، باعئبارهااا  وعمل
محطة لتسئشعار، ومعي ة بالمععوماج الئ  ينبغ  الئشارك في ا، فعباس اليوا  د يجون الاعيا العرب  

ن جان ئحاج الااغط الوحيد الذي يئحدث م  األمريجيين واألوروبيين واىسرا يعيين ف  الو ج ذ ائق، وا 
ادار  ئرامااا فاا  الو ااج الااذي ئُباادل   فيااق  ال ا اا ، وباادأ يمياا  لعئصااعيد فاا  مو فااق ماان معااف الواادس ااادل 

وب ذا المعن  يمجن الوو : ان احئفاأ األردن بعت ااج أعماق ما  الر اساة  الحجومة األردنية "ل جئ ا" 
رحعاااة، نصوصاااا  أن الساااعطة ئشاااارك لبناااان الفعساااطينية،  اااد يجاااون مااان األوراق األساساااية فااا  هاااذه الم

واألردن الياوا الجعاوس المسائور سياسايا  بمسااحة "ااحايا" صافوة ئراماا الوشايجة، األمار الاذي َئطعلااا 
 أصت  الئفاع  م  الحريري وبعد و ج طوي  من ا نوطاج عنق 

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الدولتين لدعم حل   يبحث مع موغريني اتخاذ خطوات عملية هللاالحمد  .2
فااااا  العاصااااامة  30/1/2018 رامااااا  الحمااااد هللا، اللتلااااااءالفعساااااطين  بحاااااث ر ااااايس الااااواراء  :بروجساااا 

البعجيجية بروجس ، م  الممل  األعع  لسياسة األمن والشؤون النارجية ف  ا ئحاد األوروب  فيدريجا 
لاااا  بو اف انئ اجائ اا، جماا بحاث   ""اسارا يموغرين ، سب  ائناذ نطواج عمعية لدعا ح  الادولئين وا 
وجدد ر يس الواراء ئدجيده ععا  اارور   مع ا دعا عدد من المشاري  الئنموية ناصة ف   طاج غا  

الاادولئين،   ياااا ا ئحاااد األوروباا  باادور فعااا  فاا  عمعيااة السااتا، وائناااذ نطااواج عمعيااة ىنواااذ حاا ل 
ماياد الا  الحماد هللا دعاا دعاا و   "س الشار يةالواد"ال  ا امة دولة فعسطينية مسئوعة وعاصمئ ا  وصو   

الاادولئين،  ماان أجاا  و ااف نطوائ ااا الممن جااة فاا  ئوااويل حاا ل  "اساارا ي "ماان الج ااود لعاااغط ععاا  
لاام ااا بو ااف انئ اجائ ااا بحااقل  أبناااء شااعبنا،   ساايما و ااف الئوساا  ا ساائيطان  ومصااادر  األراااا   وا 

 واعئوا  المواطنين، ناصة األطفا  
 30/1/2018 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا
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 فلسطينية لوضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي اجتماعاتعريقات:  .3
أماااين سااار العجناااة الئنفيذياااة لمنأماااة الئحريااار  ، أنراا هللا، مااان 30/1/2018 ،القددددس، القددددسنشااارج 

، ان 30/1/2018 رسمية اللتلااءف  ئصريحاج لإلذاعة الفعسطينية ال ،الفعسطينية صا ا عريواج  ا 
فاا  مواار الر اسااة فاا  راا هللا، ععاا  أن  3/2/2018العجنااة الئنفيذيااة لمنأمااة الئحرياار ساائجئم  الساابج 

وأااف عريوااج أن العجنئاين ئدناذان بجدياة  يعيق ف  اليوا الئال  اجئماج لعجنة المرجاية لحرجة فئح 
بمحاولااة  األمريجيااةععاا  ااوء اساائمرار اىدار  عالياة  ااراراج المجعااس المرجااي ذاج األهميااة، ناصااة 

 فرل الحعو  من نت  اسواط معف  الودس والتج ين عن طاولة المفاوااج 
عريواااج أجااد أنااق لاان يجااون ، أن )أ ف ا(، نواات  عاان وجالااة 31/1/2018 ،الخلدديج، الشددارقةوأاااافج 

ا عئااراف بمدينااة الواادس هناااك أي مباحلاااج أو ئواصاا  ماا  ادار  الاار يس ئرامااا لحااين الئراجاا  عاان 
عاصاامة لااا"اسرا ي "  وردا  ععاا  سااؤا  لااا"فرانس باارس" حااو  اجااراء أي ائصااا ج ماا  ادار  ئرامااا فاا  

واعئباار عريوااااج أنااق "فااا   حااا  عاادا ئراجع اااا عاان  ااارار الواادس، أجااااا عريواااج "جياااف يمجاان ذلاااك "
   "بورارهاالعحأة الئ  يووا ب ا أي فعسطين  بعواء مسؤولين أمريجيين، فإنق  بو  

 
 مشتركة اريع مش إسرائيلية لمناقشة -لقاءات فلسطينية  .4

شارجج واير  ا  ئصاد الفعسطينية ووايار المالياة اىسارا يع ، أماس، فا  أو  اجئمااج مناذ : )أ ف ا(
"اسرا ي "  وحااار جاا  مان موشاايق جحعااون وعبياار ا ارار الو ياااج المئحااد  ا عئاراف بالواادس عاصاامة لا

لة مسح او   جدياد  لعبااا   فا  جسار العنبا  الحادودي، باين األردن والاافة عود  حف  ئدشين آل
حاوية يوميا  بين األردن واألراا  الفعسطينية،  200وسيسمح الج اا الجديد بإدنا   الغربية المحئعة 

 ، حسبما ادعج مصعحة الارا ا اىسرا يعية ف  بيان 100بد   من 
الحفااااا ، اااااااافة الااااا  مملااااا  عااااان األردن ودبعوماسااااايين وحااااار مساااااؤولون اسااااارا يعيون وفعساااااطينيون 

هولنااديين، بعااد ئباارج هولناادا باآللااة الجديااد ، ونوعااج مصااعحة الااارا ا عاان جحعااون  ولااق "وصااعج الاا  
واار  الماليااة بعااد فئاار  طويعااة ماان الرجااود فاا  العت اااج بااين اساارا ي  والسااعطة الفعسااطينية"، وأععاان أنااق 

الفعساااطين  رامااا  الحماااد هللا فااا  مجئباااق فااا  الوااادس، مااان أجااا   سااايعئو  األحاااد الموبااا  ر ااايس الاااواراء
 ج ودها لئوديا "عدد من المشاري  المشئرجة" 

 31/1/2018 ،الخليج، الشارقة
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 أمريكي في بروكسل األربعاء - إسرائيلي  - اجتماع فلسطيني :"كان" اإلسرائيلية .5
ساايعود فا  العاصاامة البعجيجيااة،  هاماا   ذجاارج اذاعاة "جااان" اىسارا يعية )رساامية(، أن اجئماعااا   :الناصار 
وأواااااحج اىذاعااااة ععاااا  مو ع ااااا  ، بمشااااارجة اساااارا يعية وفعسااااطينية وأمريجيااااة 31/1/2018 األربعاااااء

اىلجئرونااا ، اللتلااااء، أن وايااار الئعااااون اى عيمااا  اىسااارا يع  ئسااااح  هنغبااا  سااايعئو  فااا  بروجسااا ، 
األمريجيااة، ىجااراء مباحلاااج مشاائرجة لااا ُيجشااف بمسااؤولين ماان السااعطة الفعسااطينية والو ياااج المئحااد  

ونوعااج عاان الااواير اىساارا يع ،  ولااق "هااذا المااؤئمر الااذي ينعوااد ألو  ماار  منااذ اعئااراف  عاان ئفاصاايع ا 
الااار يس األمريجااا  دونالاااد ئراماااا بالوااادس عاصااامة ىسااارا ي ، هاااو نئاااا  مباااادر  مااان الناااروي  وا ئحااااد 

  "، جما  ا  األوروب  لجذا ا سئلماراج ال   طاج غا 
 30/1/2018 وكالة قدس برس،

 
 للبحث في إمكان عقد مؤتمر دولي للسالم شباط/ فبراير المقبلعباس يلتقي بوتين في  .6

أععن أماس أن الار يس الفعساطين  محماود عبااس ساياور العاصامة  :محمد الشاذل  -راا هللا  ،الواهر 
لعبحث ف  "امجان عواد ماؤئمر دولا   12/2/2018الروسية موسجو ويعئو  الر يس فتديمير بوئين ف  

عاد  هيجعة العجنة العربية لعستا"   لعستا ئسئايفق موسجو أو ئفعي  مؤئمر باريس وا 
 31/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 مؤتمر الدول المانحة يختبر قدرة أوروبا على التعاطي مع عملية السالم :المالكي .7

الفعساطينيين ععا  أجاواء  صعيد األمريج  األنيار فا  حاقل هيمن الئ :محمد الشاذل  -راا هللا  ،الواهر 
اجئمااااج العجنااااة الئنساااايوية لعاااادو  المانحااااة الئاااا  ئعئاااا ا اليااااوا ععاااا  مساااائو  واراء النارجيااااة فاااا  مواااار 
المفواية األوروبية ف  بروجسي   ويعود المؤئمر األوروب  عشية اجئماج لجنة مبادر  الستا العربية 

وأجاااد وايااار النارجياااة الفعساااطين  رياااال الماااالج  أناااق  لجامعاااة العربياااة وواراء النارجياااة العااارا فااا  ا
عوا مؤئمر بروجساي  "سائجون لاد  الجاناا الفعساطين  رؤياة واااحة عان ماد  امجاان  يااا ا ئحااد 
األوروباا  باادور فاا  عمعيااة السااتا"، فيمااا  ااا  مسااؤولون فعسااطينيون ان ااا يعئامااون ئحوياا  الماااؤئمر 

و اا  الماالج : "هاذا  اسية لمواج ة الاغوط األمريجية المالية والسياساية" "ا سئلنا  " ال  "منصة سي
المؤئمر سياس  وليس ئونيا ، ويعواد ععا  مسائو  واراء النارجياة لئواويا الفار  واىمجانااج لعوصاو  

وئوجااق الحمااد هللا أمااس ععاا   الاا  السااتا والئوعياا  ماان ئااداعياج اىعااتن األمريجاا  فاا  شاادن الواادس" 
 وم  ال  بروجسي  لعمشارجة ف  المؤئمر رأس وفد حج

 31/1/2018 ،الحياة، لندن
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 "صفقة تعيسة وبضاعة فاسدة" األمريكيةخالد: خطة السالم تيسير  .8
عااااو العجناااة الئنفيذياااة لمنأماااة الئحريااار الفعساااطينية، عااااو المجئاااا  ،وصاااف ئيساااير نالاااد :راا هللا

لااق ععاا  موا اا  الئواصاا  ا جئماااع  نطااة فاا  مدونااة  ،السياساا  لعجب ااة الديموراطيااة لئحرياار فعسااطين
عع  ما نشارئق صاحيفة  جاء ذلك ئعويبا   ن ا صفوة ئعيسة وبااعة أمريجية فاسد  دالستا األمريجية ب

لااو فيغااارو الفرنسااية حااو  بعاال الئفاصااي  عاان "صاافوة العصاار" األمريجيااة، والئاا  عرااا ا مسئشااار 
عن مصدر شارك  سا جان ايف لو دريان، نوت  الر يس األمريج  جاريد جوشنير عع  واير نارجية فرن

، وأوااااح أن النطاااة ئواااا  فااا  المرحعاااة األولااا  باااا عئراف بدولاااة 17/12/2017فااا  ا جئمااااج فااا  
مان الاافة، وأن مااجرون أرسا  نا اا  %38فعسطينية عاصمئ ا "أبو دياس" ئشام   طااج غاا  ونسابة 

وأااااف أنااق فاا  المرحعااة اللانيااة ئباادأ  ين مسئشاااره الدبعوماساا  الاا  راا هللا لمعرفااة مو ااف الفعسااطيني
ومنأماااة الئحريااار الفعساااطينية حاااو   ااااايا  "اسااارا ي "لاااذاج المصااادر الفرنسااا  باااين  مفاواااااج وفواااا  

مان أرااا  الاافة  %60اج ف  المنطوة " "، والئ  ئغطا  عمر الحدود الن ا ية، ومصير م اج المسئ
ف  الافة الغربية و اية التج ين، األمار الاذي جانا الئواجد العسجري اىسرا يع   ال الغربية  هذا 
 بالشروط اىسرا يعية لعئسوية السياسية لعصراج ومودمة لئصفية الواية الفعسطينية  جامت   يعن  ئسعيما  

 30/1/2018 ،وكالة معاا اإلخبارية
 

 قيقشارك في التحتمخابرات إسرائيلية و  ينتجسس على المقاومتالعربية لحقوق اإلنسان: السلطة  .9
ف  بريطانياا، عان افااداج  اىنسانمسؤو  المنأمة العربية لحووق  ،جشف محمد جمي : محمود هنية

حصعج ععي ا المنأمة لنشطاء يؤجدون في ا أن أج ا  أمان الساعطة ئجسساج ععا  مجالمااج هاوائف ا 
فاا  ئصااريح نااا   ،و ااا  جمياا  عمعيااة الئحويااق مع ااا  ألناااء فاا  وعراااج ععااي ا ئعااك المجالماااج

انل هناك حا ج مولوة لد  المنأمة ئؤجد بدن األج ا  األمنياة ارعاج جااميراج سارية  ،الرسالة نج"با"
  ف  غرف نوا بعل النشطاء، وجاميراج سرية أنر  ارعج أماا مناال ا 

وأفاد جمي  بدن بعل النشطاء  دموا افااداج أناق جار  الئحوياق مع اا فا  غارف ئحوياق أمان الساعطة 
وأوااح جميا  أن أج اا  امان الساعطة السائة  سرا يع  عبر شاشااج باث مباشار الشاباك اى ج اا من

ئشاااارك فااا  عمعيااااج الئجساااس ععااا  مجالمااااج الماااواطنين "المناااابراج وا مااان الو اااا   وا سااائنباراج 
وأشااار الاا  وجااود افاااداج ماان نشااطاء جشاافوا في ااا  والشاارطة واماان الر اسااة وا ساائنباراج العسااجرية" 

يعيين في ااا معفاااج اعئرافااائ ا ألناااء اعئوااال ا لااد  أماان السااعطة، وعراااوا في ااا عاارل المحووااين اىساارا 
 اعئرافاج مصور  ل ا ف  سجون السعطة 

  30/1/2018 ،الرسالة، فلسطين
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 من الموظفين القدامى ألماكن عملهم في غزة 550وزير الصحة يقرر إعادة  .01
ن الودام  ال  أماجن عمع اا فا   طااج من الموأفي 550 رر واير الصحة جواد عواد، اعاد   :راا هللا

  30/1/2018 غا ، وفق بيان موئاا أصدرئق واار  الصحة اللتلاء
 30/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "الصحة" توقع اتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى في غزة .00

 100ة غاا ، بساعة و ل  واير الصاحة جاواد عاواد ائفا ياة ىنشااء مرجاا لغساي  الجعا  فا  مدينا :راا هللا
متيين دو ر أمريج ، م  ممل  رجا  األعماا   4ج اا لغس  الجع ، وبئجعفة ئص  ال   100سرير و

 الفعسطين  المغئرا جما  حسن الحرااين، والم ندس مجدي عع   اسا 
 30/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في المنطقة "تقرارعدم اس"حالة ب التسببحماس تهاجم المبعوث األمريكي وتتهمه ب .11

 ايجاادغا :  الج حرجاة حمااس ان مبعاوث اىدار  األمريجياة لعمنطواة جيساون غارينبتج، يعما  ععا  
فا  المنطواة، وذلاك بعادما جادد المساؤو  األمريجا  انئوادائاق لعحرجاة، بوولاق  "عدا ا سائورار"حالة من 

برهوا المئحدث باسا الحرجة ف  و ا  فواي   "األنفاق"فر  نجاح غا ، من نت  بناء  "ئوول"ان ا 
، هااااادف ا الئااااروي  لرواياااااة "عنصاااارية ماااااععة"ئصااااريح صااااحاف  م اجماااااا غاااارينبتج، ان ئصاااااريحائق 

ا حئت  وئبرير الحصار المفارول ععا  غاا   وأاااف أن الئصاريحاج الجدياد  لعمبعاوث األمريجا  
لة من عدا ا سئورار فا  ئشجي  العنف اد الفعسطينيين ونعق حا"ئجشف الدور الحويو  ىدارئق ف  

  "المنطوة
 31/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 في مسيرة حماس االستراتيجية: شارك في صناعة التحوالت جنازة عماد العلمي خالل هنية .11

 ا  ر يس المجئا السياس  لحرجاة حمااس اساماعي  هنياة ياوا اللتلااء ان الوا اد عمااد الععما  شاارك 
فاا  مساااير  حرجااة حمااااس فاا  جاا  المياااادين: الدعويااة والسياساااية  ئيجيةا ساائرافاا  صااناعة الئحاااو ج 

 والعساااجرية واألمنياااة، وفااا  دانااا  الساااجون، وفااا   ماااة ال ااارا السياسااا  وصاااناعة األحاااداث العأيماااة" 
ووصف هنية ف  جعمة لق نت  مراسا الئشيي ، الوا د عماد الععم  من المسجد العماري الجبيار وساط 

 ت : لوااد جااان م ندسااا لحماااس فاا  الفجاار السياساا  والعسااجري واألمناا  مدينااة غااا  بم ناادس حماااس،  ااا
والعم  النواب  والمؤسسائ  وف  الدان  والنار ، جما جان سياسيا بامئيااا، وفا  مرحعاة مان المراحا  
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وأااااف ر اايس المجئااا السياساا  لعحرجااة أن جاا  ماان عماا  ماا   جااان يوااود العماا  العسااجري واألمناا  
المئععوااة بلوابااج الواااية الفعسااطينية ياادرك أنااق ماان  ا ساائرائيجيةلوااراراج عماااد الععماا  ونااا ق معااق ا

أشااج  الرجااا ، فصاامئق وهاادوؤه لاايس ععاا  حساااا  ااايئق، و  ساامئق الجمياا  ووجااق يعناا  أنااق جااان 
 يحم   عبا مرئجفا، ب  جان يحم   عبا  ويا ذجيا  

  ينما جان يويا ف  النار  وجشف عن ئول  الوا د الععم  مسؤولية  طاج غا  ف  العم  العسجري ح
 30/1/2018، موقع حركة حماس

 

 وصاحب بوصلة مستقيمة حكيماا  مشعل: القيادي العلمي كان رجالا  .11
 ا  ر يس المجئا السياس  الساابق لحرجاة حمااس نالاد مشاع  ان الوا اد همااا الععما  جاان : الدوحة 

ا أن موئق نسار  جبير  لفعسطين "رجت  حجيم ا، وصاحا بوصعة مسئويمة وفجر عميق ونااح"، مؤجد  
فاا  العاصاامة الوطريااة  اللتلاااء وأااااف مشااع  فاا  جعمااة لااق ببيااج عااااء الععماا  مساااء يااوا ولحماااس 

وئاااب  أن "بوصااعئق  الدوحااة، أن الععماا  "رجاا  أعطاا  ماان الناااا  والج اااد والجفاااح ساانواج طويعااة" 
ا  السياسية مسئويمة وااحة   الئباس في ا؛ فالوياد  ئطما ن لاق؛ اذا ماا أرساعئق فا  م ماة ماا"، موااح 

 أناق "جااان صاااحا وان فاا  ائناااذ الواارار، فاات شااطط و  ئطاارف؛ ودا مااا أ اارا الاا  ا عئاادا  الراساا " 
وئاااب  مشااع  بااالوو : "عناادما جنااج ر يسااا لعحرجااة فاا  أي مجعااس يجااون فيااق الععماا  ئطماا ن لسااتمة 

ل  ا ئاان الد يق ف  أنذ الورار"   الورار لديق وا 
 30/1/2018، الين أونطين فلس

 
 نحو االستقالل نالفلسطينييفتح: نأمل في إطار سياسي يليق بتطلعات  .11

انناا ندما  بإطاار سياسا  فا  ماؤئمر "راا هللا:  ا  المئحدث باسا حرجة فائح فا  أوروباا، جماا  نااا ، 
اا الئااا    ولمناااج فااائح فااا  بياااان ل اااا، ج اااود الااادو  واألحاااا ا سااائوت "الماااانحين يعياااق بئطععناااا نحاااو 

ان المؤئمر "و ا  ناا   ساهمج وعمعج عع  انعواد مؤئمر المانحين ف  العاصمة البعجيجية بروجس  
يعود اآلن  ب  موعده بش ور عد ، ما يعئبر ف  نأرنا د لة ععا  صاعود فعساطين درجااج ذاج شادن 

ارالونيااااة لبناااااء فاااا  سااااعا األولوياااااج الدوليااااة، ودولئنااااا ئئطعاااا  لئااااوفير المطعااااوا لمواصااااعة العمعيااااة الم
نئطعاا  لئااوفير الاادعا المااال  "وأااااف   "المؤسساااج والبنيااة الئيحئيااة ئحااج رعايااة ر اايس دولااة فعسااطين

انطت ا من رؤية سياسية ئدعا ئوج ائنا ا سئوتلية وئعيق بمشروعنا الوطن  وطموحائنا السيادية فا  
 أرانا ودولئنا وعاصمئ ا الودس الشر ية  

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 حماس تصف إعادة فرض الضرائب على غزة بالكيدية المسيسة .11
وصاافج حرجااة المواومااة اىسااتمية "حماااس" اليااوا األربعاااء  اارار اعاااد  فاارل الااارا ا ععاا   -غااا  

و ااا  المئحاادث باسااا   طاااج غااا  بااالوراراج "الجيديااة المسيسااة" والئاا   ئ اادف لئوااويل صاامود الشااعا 
صاحف  لاق ععا  حساابق فا  فيسابوك ان: " ارار الساعطة اعااد  فارل حماس فواي برهوا فا  ئصاريح 

الااارا ا ععاا  غااا  رغااا الأااروف الجارليااة لسااجان ا المحاصاارين بعااد أن جانااج  ااد ألغئ ااا ألناااء حجااا 
وأاااف برهاوا: "هادف هاذه الواراراج  حماس لعوطاج، دلي  عع  أن ج  هاذه الواراراج جيدياة مسيساة" 

 ئوويل عوام  صمود هذا الشعا" 
 31/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 قيادات فصائلية: عماد العلمي رجل الوحدة والمقاومة  .11
حااور مراسا  "المرجاا : ئعويبا  عع  وفا  الوياادي فا  حرجاة حمااس عمااد الععما ، طت  النبيق -غا  

معوا ععا  الفعسطين  لإلعتا" عددا  من  ااد  العما  الاوطن  حاو  ماوا ف ا ما  الم نادس الععما ، فادج
و اا  فاايا أباو عيطاة، نا اا أماين سار المجعاس اللاوري لحرجاة فائح: ان  أنق "رج  الوحد  والمواوماة" 

الععمااا  جاااان رجااات  اسااائلنا يا  فااا  من جاااق وساااعوجق، مشااايدا  بج اااوده الوطنياااة فااا  الحفااااأ ععااا  الوحاااد  
  نالد البطق، فود أجد أما الويادي ف  حرجة الج اد اىستم الفعسطينية وئحويق المصالحة الوطنية 

أن مااا يواساا  الشااعا الفعسااطين  فاا  فواادان الوا ااد العمعاا  هااو ئمسااجنا بالمباادأ وبطريااق الشاا داء الااذي 
وحو  الموا ف الئا  عايشا ا الابطق ما  الععما   اا : "عايشاج موا اف جليار   سعجق الم ندس الععم  

 دا مة لواايا الوطن" م  الش يد الععم  منذ عرفئق، جان لابئا  ئويا ، عنده اسئجابة 
 30/1/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الشعبية: اللجنة الوطنية لدعم المصالحة تعقد مؤتمرها األول السبت المقبل  الجبهة قيادي في .11

 ااا  هااان  اللوابئااة عاااو العجنااة المرجايااة لعجب ااة الشااعبية لئحرياار فعسااطين لااا  أشاارف ال ااور: غااا  ا
را شعبيا سيعود لعجنة الوطنية لدعا المصالحة ياوا السابج الموبا ، مان أجا  ، ان مؤئم"الودس العرب "

الئوافااق ععاا  نطااة ئ اادف الاا  الاادف  بائجاااه ان اااء ا نوساااا السياساا  بشااج  جاماا ، ئساابوق فعالياااج 
ععااا  حرجئااا  فااائح وحمااااس ىنجااااا  "الااااغط"شاااعبية سااايبدأ فصااايعق ئطبيو اااا ععااا  األرل، ب ااادف 

 المصالحة 
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ن العجنااة الوطنيااة لاادعا المصااالحة، الئاا  شااجعج  باا  شاا رين ئوريبااا، ساائعود مؤئمرهااا و ااا  اللوابئااة ا
األو  ف  مدينة غا ،  فئا ال  أن دعواج ب ذا النصو  سئوجق لج  الفصا   والمؤسساج الوطنية 

 والئجمعاج الشبابية، ولعشنصياج الوطنية و ئحاداج المرأ ، لعحاور والمشارجة ف  المؤئمر 
 31/1/2018بي، لندن، القدس العر 

 

 ن الجهود اللبنانية بكشف محاولة اغتيال حمدانحماس تثم    .11
لمنااج حرجااة حماااس، الج ااود األمنيااة والسياسااية العبنانيااة المئععوااة : أحمااد المصااري -غااا   -بيااروج  

 14بالجشف عن محاولة اغئيا  الويادي فا  الحرجاة محماد حمادان فا  مديناة صايدا جناوا لبناان فا  
و اا  نا اا المساؤو  السياسا  لحرجاة حمااس فا  لبناان ج ااد طاق:  جاانون اللاان  الجااري  من يناير/

ان هااذه الج ااود "مواادر  وملمنااة"، مشاايرا الاا  أن الج ااود األمنيااة أفاااج وفاا  و ااج  صااير الاا  جشااف 
وأواااح طااق لاااا"فعسطين" أن  نيااوط العمعيااة ومعرفاااة الجنااا  وئو يااف أحااادها بصااور  جاادير  باااا حئراا 

منية ما االج ئئاب  معف محاولة ا غئيا ، فيماا أن اا بائاج ععا  يواين ئااا ووفواا لعئحوياق ما  الوو  األ
 أحد منفذي العمعية واعئرافائق أن دولة ا حئت  اىسرا يع  ئوف بشج  مباشر وراء العمعية 

 30/1/2018، فلسطين أون الين
 

 تغي ر في تكتيك االغتياالت: عمالء أكثر... إسرائيليون أقل .12
ئساائندا المنأومااة األمنيااة اىساارا يعية منااذ عوااود العمااتء المحعيااين جااددا  لجماا  : هااان  ابااراهيا - ا غاا

المععوماااج بدرجااة أساسااية، وماان لااا اعااداد الئحااايراج العوجساائية وم ماااج النواا  وأحيانااا  ارج أج ااا  
ئنفيااذ عمعياااج الئنصااج، جمااا ئوجاا  الااي ا بعاال الم ماااج األمنيااة األناار  جئوااديا الاادعا وغيااره ألناااء 

ا غئيااا ، داناا  فعسااطين أو نارج ااا  لجاان المعطياااج األنياار  لااد  المواومااة فاا  غااا ، ناصااة بعااد 
، األساير المبعاد مان الاافة "حمااس"، الاذراج العساجرية لحرجاة "جئا اا الوسااا"عمعية اغئيا  الوا د فا  

ف بشدن محاولة اغئياا   ا اد  او   ال  غا  ماان فو ا، ف  اللعث األو  من العاا الماا ، لا ما ئجشل
األمن ف  الوطاج العواء ئوفيق أبو نعيا ) ب  ش ور(، ئأ ر أن العادو اىسارا يع  بااج يوسا  اعئمااده 

 عع  العمتء، ما بين الئنفيذ الجع  أو شبق الجع  
من مصدر أمن  ف  غا ، فإن  ااية الشا يد فو اا لاا  "األنبار"وطبوا  لعمععوماج الئ  حصعج ععي ا 

بعد لد  األج ا  المنئصة دان  الوطاج، والسبا اعئراف عمتء جدد بعت ئ ا بالعمعية فاات   ئغعق
فا  أياار المااا ، أحادها أ ارل بالوئا  المباشار، فيماا جاناج م ماة  "حمااس"عن لتلة عمتء أعدمئ ا 



 
 
 
 

 

 13 ص             4541 العدد:             1/31/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

ا يعية حااو  المرا بااة األمنيااة ونواا  المجرياااج لاااباط المنااابراج اىساار "العمااتء الجاادد وفااق اعئرافااائ ا 
  "األحداث عند مسرح الجريمة

  31/1/2018األخبار، بيروت، 
 

 "إسرائيل"نتنياهو من قلقيلية: اليوم عدنا إلى السامرة وهنا قلب  .11
ر يس الواراء اىسرا يع ، بنيامين نئنياهو، وواير  أن، 31/1/2018الشرق األوسط، لندن، ذجرج 

ء، أو  شارج من سعسعة شوارج جديد  ف  الافة أمس اللتلا االمواصتج، يسرا ي  جائس، دشن
جاء لتلئفاف  "55ر ا "والشارج الجديد  الغربية سيجون اسئندام ا موصورا  عع  المسئوطنين الي ود 

شما  الافة الغربية، وهدفق ا لئفاف عع  هذه الورية وغيرها من  و   "النب  الياس"عع   رية 
ولجرا  وال دف منق هو من  ا حئجاك بين المسئوطنين المنطوة ويو  بين محافأئ   عويعية وط
، وهو واحد من سعسعة شوارج ممالعة ف  "شارج أبرئ ايد"والفعسطينيين، ولذلك يعده الفعسطينيون 
 الافة الغربية يئا ئعبيدها لعمسئوطنين 
الشاارج  هاذا"  وأاااف: "عدنا ال  السامر   هنا  عاا اسارا ي "و ا  نئنياهو نت     الشريط أمس: 

جاء من مشروج جبير ئعم  اسرا ي  عع  انشا ق سياا عد  شوارج الئفافية ئسائندا لعمسائوطنين فا  
الااافة الغربيااة  ساانربط اساارا ي  ماان الشااما  لعجنااوا وماان الشاارق لعغاارا بنطااوط مواصااتج وأنفاااق 

  "وسجك  طاراج
ين الذين حاروا افئئاح نئنياهو  ا  لعمسئوطن، أن رام  حيدر، عن 30/1/2018، 48عرب وجاء ف  

الشارج ا سئيطان  "اننا دا م ا نحئاانجا، نحان لحاا مان لحمجاا وأنائا لحاا مان لحمناا، هاؤ ء األطفاا  
 يعبرون عن عامنا اااء ج  عا ق ومداق يئجذر ويئرس  ذلك ف  وطننا" 

ن الحيااا  وئاااب  "ان المشاااري  الئاا  نوااوا ب ااا فاا   عااا أرل اساارا ي  ئعئباار عااود  لوطننااا، ععينااا اااما
 وئوفير المواصتج والطرق، هنا ف  المجان الذي  دمنا ف  سبيعق ئاحياج باهأة" 

واعاااا نئنيااااهو اناااق وحجومئاااق يعمعاااون ععااا  ماااا أساااماه "ئعميااار أرل اسااارا ي "، فااا  اشاااار  الااا  البنااااء 
ان  ا سئيطان  ف  منئعف مناطق الافة الغربية المحئعة، ووعد المسئوطنين بمئابعة البنااء ا سائيط

وشااق الشااوارج ا لئفافيااة الئاا  ئناادا المساائوطناج، وأجااد أنااق ئااا ئنصااي  مياانياااج ها عااة لملاا  هااذه 
 المشاري  
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 الضفة بإحالل القانون اإلسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي  علىالكنيست يصادق  .11
البيج " دمئق جئعة ليعة أمس بالوراء  األول  عع  مشروج  انون  اىسرا يعية ئ  أبيا: صادق الجنيسج

)الئااا  ئااااا حاااابين اسااائيطانيين(، يااان  ععااا  احااات  الواااانون اىسااارا يع  ععااا  مؤسسااااج  "الي اااودي
لغاااء مااا ساام   المجعااس لعئععاايا "الئععاايا العااال  الئاا  يويم ااا ا حاائت  فاا  الااافة الغربيااة المحئعااة، وا 

 "أر يا "ة لعطاا فا  جامعاة   وئادئ  هاذه النطاو  أيااا لئارني  ا اماة جعيا"العال  فا  الاافة الغربياة
 "الاااا الااحاااف"، وذلااك ااامن سعسااعة ماان الواااوانين الئاا  ئ اادف لنعااق مااا يساام  "أر ياا "بمساائوطنة 

عاااوا  فاا   24لعمساائوطناج الئاا  أ يمااج ععاا  أراااا  الااافة الغربيااة  و ااد صااوج لصااالح الوااانون 
 عاوا   19الجنيسج، مواب  معاراة 

 31/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 إليها  مستوطنات الضفةالتندد بإقرار الكنيست ضم جامعات مة العربية" "القائ .11
ندلد نا ا عرب  ف  الجنيسج اىسرا يع  باى رار المبد   لمشروج  انون اا مؤسساج الئععايا العاال  
 اىسرا يعية ف  الافة الغربية، مؤجدا أن ا "مودمة لاا المسئوطناج الئ  ئوجد في ا هذه المؤسساج" 

النا ااااا ماااان الوا مااااة العربيااااة المشاااائرجة يوسااااف جبااااارين فاااا  ئصااااريح مجئااااوا حصااااعج وجالااااة و ااااا  
األنااااااو  لألنباااااء ععاااا  نساااانة منااااق "اننااااا أماااااا نطااااو  نطياااار  أناااار  ئنطوهااااا حجومااااة ا حاااائت  

 والمسئوطنين نحو اا األراا  الفعسطينية المحئعة ل يمنئ ا وسيادئ ا" 
رعنة ا ساائيطان، هااا نحاان نشاا د  انونااا نطياارا  ناار وأااااف "بعااد أن ئمااج المصاااد ة ععاا   ااانون شاا

 ئسع  حجومة اليمين من نتلق لاا مسئوطنة أري ي  بذريعة ما ئسم  جامعة أري ي " 
 30/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسرائيلية كلياتالجامعات و الارتفاع غير مسبوق بنسبة الطالب الفلسطينيين في "إسرائيل":  .11

الئ  ئطاو  ج  نواح  الحيا ، يواص   العنصرية اىسرا يعيةساج والممارساج الناصر : رغا السيا
من السجان ف  اسرا ي ، مراجمة انجااائ ا الئععيمية والئطور جما وجيفا   %17 ،1948فعسطينيو عاا 

وجشف مجعس الئععيا العال  أمس أن عدد الطتا الفعسطينيين ف  اسرا ي  ف  الجامعاج والجعياج 
مجم  الطتا العرا الفعسطينيين ف   ، أما%60 ية ف  السنواج السب  األنير  ااد بنسبةاألجاديم

ألف طالا  47ال   2010ألف طالا عاا  26و فا من  %78اسرا ي  فود ارئف  ف  الفئر  ذائ ا بنسبة 
  2017ف  
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الفئار  ذائ اا وحسا المعطياج الرسمية فود ارئفعج نسبة الطتا العرا ف  الجامعاج اىسرا يعية ف  
وجاااذلك  %13الااا   %6 الماجسااائير فارئفعاااج مااانبأماااا نسااابة الطاااتا العااارا  ،%16الااا   %10مااان 

  %6.3الاا   %3.9و فاااج ماان  %60الاا  نساابئ ا ماان مجماا  الدارسااين لعوااا الاادجئورا  فوااد ارئفعااج 
 وهذه مساوية لنسابة %32 وئبعغ نسبة الدارسين ف  ععوا الطا والئمريل من مجم  الطتا العرا

الطتا الي ود ف  هذا المجا   ويبدو أن ارئفاج نسابة العارا فا  هاذا المجاا  مارئبط بالطعاا الجبيار 
ععااا  األطبااااء والممرااااين، وألن اااا فااا  هاااذا المجاااا  بالاااذاج   يصاااطدمون بااااألبواا الموصاااد  ععااا  

 نعفية عنصرية حينما يئوج ون لععم   
 31/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 بقضية الغواصات إلى التحقيق نتنياهوتعيد  "مشفرة رسائل"يديعوت": " .11

العبريااااة أمااااس، باااادن مااااا يجماااان وراء طعااااا الشاااارطة  "يااااديعوج أحرونااااوج"أفااااادج صااااحيفة : الناصاااار 
اىسرا يعية من المسئشار الواا   لعحجوماة الساماح ل اا باالئحويق الجناا   ما  ر ايس الاواراء بنياامين 

مااا  ألمانياااا، هاااو رسااا   مشااافلر  باااين المشااائبق باااق  "اجصاافوة الغواصااا"نئنياااهو فااا  شاااب ة ااااعوعق فااا  
الاار يس فاا  الواااية الشاااهد المعجاا  ميجاا  غااانور، والمحااام  دافيااد شاايمرون  ريااا نئنياااهو ومحااام  

وئعئواااد الشااارطة بااادن أساااماء الشااايفر  الئااا  ئناول اااا غاااانور  العا عاااة المشااائبق باااق هاااو أيااااا  فااا  المعاااف 
، ومسئشاااره السياساا  سااابوا  اسااحاق "الصااديق"ذي ُجنااَ  بااا وشاايمرون، عنااج أساسااا  ر اايس الحجومااة الاا

 جونق ص ر شيمرون، والذي ئا الئحويق معق أياا   "الص ر"مولنو 
 31/1/2018الحياة، لندن، 

 
 اإليرلندي لمقاطعة منتجات المستوطنات البرلمانإسرائيليون يدعون  .11

عاااء جنيساج ساابوون وحوو ياون ئوج ج مجموعة من الناشطين اىسرا يعيين، بيان ا أ : هاشا حمدان
وسفراء سابوون وفنانون وأجاديميون، برساالة الا  المشارعين فا  البرلماان اىيرلنادي يطعباون في اا دعاا 
ا ئااراح الوااانون الااذي ساايطرح اليااوا فاا  مجعااس الشاايو ، والااذي ياان  ععاا  مناا  بياا  واساائيراد منئجاااج 

بية المحئعة ف  ايرلندا ويمن  ا ئاراح الواانون، المسئوطناج اىسرا يعية الموامة عع  أراا  الافة الغر 
الااذي يطاارح اليااوا لعئصااويج ععيااق، اساائيراد أو بياا  منئجاااج وناادماج مصاادرها المساائوطناج الموامااة 

  1967عع  األراا  الفعسطينية المحئعة عاا 
 30/1/2018، 48عرب 
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 مباحالة اعتقال في القدس منذ إعالن تر  1,000قراقع:  .27
معطياج حوو ية فعسطينية رسمية أن  واج ا حئت  اىسرا يع  اعئوعج منذ اعتن أفادج : راا هللا

و ا  ر يس هي ة  (، نحو ألف مواطن من الودس المحئعة 2017ديسمبر جانون األو /  6ما )ائر 
شؤون األسر  والمحررين، عيس   را  : ان حمتج ا عئوا  ف  الودس ئئصاعد بشج  جبير من 

يوا اللتلاء، أن ا عئوا ج ئشم  ج  ، وأواح  را   ف  بيان لق  ئرامااعتن   واج ا حئت  منذ
ف اج المودسيين، مايف ا: "وجدن اسرا ي  أنذج الاوء األنار لئصعيد وحشيئ ا وعدوان ا عع  

 مدينة الودس جغرافيًّا وديمغرافيًّا" 
 30/1/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز 

 
 قرية المغير قرب رام هللااستشهاد فتى فلسطيني في  .28

عام ا(، مئدلرا   16راا هللا: أععنج واار  الصحة الفعسطينية عن اسئش اد الفئ  ليث هيلا ابو نعيا )
بجراح نطير  أصيا ب ا ف   رية المغير، شما  شرق راا هللا  وجانج الصحة  د أععنج سابو ا 

لعج ف  الورية شما  شرق راا هللا  اصابة فئ  برصا  ا حئت  اىسرا يع ، نت  مواج اج اند
وأفادج الواار  ف  بيان صحاف ، أن الفئ  أصيا برصاصة ف  رأسق، وانق يئعو  العت  ف  مجم  

 فعسطين الطب  براا هللا،  ب  أن ئعاود اعتن اسئش اده 
 31/1/2018لندن،  العربي، القدس

 
 هل يتجسس االحتالل على المقدسيين بالهوية الذكية؟ .29

نيسان المنصرا،  بالوراءئين اللانية  صادق الجنيسج ف  أبري /:  أسي  جندي -المحئعة  الودس
واللاللة عع   انون " اعد  البياناج البيومئرية"، وععيق بدأج واار  الدانعية اىسرا يعية اسئوبا  

لر من حايران الماا  لئغيير ال وياج من عادية لبيومئرية، ورغا مرور أج الجم ور مطع  يونيو/
سئة أش ر عع  بدء هذا اىجراء فإن ئردد المودسيين ف  اى داا عع  اسئبدا  هويائ ا ما اا  سيد 

ية نالد ربايعة أن مريجأجد أسئاذ أنأمة المععوماج ف  الجامعة العربية األوف  هذا السياق، المو ف 
اصة باىنسان   يشئرك ال وياج الجديد  ئنئ ك نصوصية األفراد، ألنق يئا في ا ئناين مععوماج ن

ب ا م  أحد، مل  بصمة العين واألصاب ، الئ  ُئربط م   اعد  بياناج يئا في ا ئسجي  ج  
المععوماج الناصة بالشن  ف  ج  مناسبة يئا في ا ئعراق ألج ا  المسح الئ  ئئعرف ععيق 

المععوماج بمجرد مروره من المجان، وه  مربوطة م   اعد  بياناج يمجن ا الحصو  عع  ج  
 التامة عن شن  معين 
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وأااف ربايعة ف  حديلق لعجاير  نج أن جمًّا ها ت من المععوماج ئنان عن الشن  دون ععمق 
عن طريق صوئق وبصماج أصابعق وعينيق وغيرها، "ب ذه الئجنولوجيا   داع  لعطعا من الشن  

برها من نت  المععوماج ابراا هويئق، فعع  الحواجا سيعرفون من األشنا  الذين يمرون ع
 البيومئرية دون فح  ال وياج" 

 30/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مدرسة مهددة بالهدم 61: الضفة الغربية .31

مدرسة ف  الافة  61جشفج أر اا جديد  جمعئ ا منأماج انسانية عن وجود ": بئرا" –السبي  
و الج هذه المؤسساج العامعة ف     الغربية لدي ا أوامر هدا أو و ف عم  من  ب  سعطاج ا حئت

ن األطفا  الفعسطينيين بالافة الغربية يواج ون ئ ديداج بالعنف افعسطين، ف  بيان مشئرك، 
والماايوة من المسئوطنين أو الجنود "اىسرا يعيين"، لمجرد محاولة الوصو  ال  المدرسة والئمئ  

لواءشاطاج عسجرية ف  مدارس ا أو حول ا، الوياا بن ال  باىاافةبحو ا األساس  ف  الئععيا،   وا 
من فصول ا، واياج الو ج بسبا اغتق منطوة عسجرية أو منطوة ئدجي ،  األطفا الوبل عع  

والئدنيراج الئ  ئحص  عند عبور نواط الئفئيق، والئ ديداج بئدمير وهدا المدارس، وأوامر و ف 
 العم  

 30/1/2018عم ان،  السبيل، 
 

 إلنقاذ غزة .. ودعوات لمواجهة شعبية مع االحتالل صرخات استغاثة .30
بدأ نشطاء من  طاج غا  المحاصر، عبر موا   الئواص  ا جئماع  "فيس بوك" و"ئويئر" بالحديث 
عن الئرئيا لمسيراج انمة نحو الحدود الشر ية لوطاج غا ، وصو   ال  مناطق الئماس م  

، ردا  عع  اسئمرار الحصار عع  48ق المحئعة عاا ا حئت ، وئجاوا حدود الوطاج ودنو  المناط
  طاج غا ، وذلك لئحمي  ا حئت  جعفة حصاره، وفاح جرا مق أماا العالا أجم  

المئحدث باسا هي ة الحراك الوطن  لجسر الحصار، محمود العيعة، ئحدث لا "السبي " و ا  ان 
 دف بالدرجة األول  "الوااء عع  ج  "الئشديد الحاص  ف  حصار غا  ومن  الج رباء والدواء يسئ

أم  لد  سجان ا"، مشددا  عع  أن "سياسة العواا الجماع  لن ئبو  سيفا  مسعطا  عع  غا  وحدها"، 
داعيا  غير مر  سجان الوطاج لعدنو  ف  مواج ة م  ا حئت  ف  نواط الئماس ردا  عع  جرا مق 

 بشدن غا  
 30/1/2018عم ان،  السبيل،
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اإلبراهيمي.. وشعائر تلمودية للمرة األولى بالبلدة القديمة في المسجد قرب سطيني فلدهس طفل  .32
 الخليل

 5أ دا جندي لتحئت  عع  دهس الطف  عع  عتء أبو ميالة ): عتء مش راوي، عبدالرحيا حسين
فة الغربية، حيث  أعواا( عع  حاجا المافيا العسجري  ريا المسجد اىبراهيم  بالنعي  جنوا الال

وفيما جددج مجموعاج المسئوطنين   أصيا الاحية بجروح وراول ف  وج ق وأطرافق
المئشددين، صباح اللتلاء، ا ئحامائ ا لعمسجد األ ص  المبارك من باا المغاربة بحراسة مشدد  من 
 واج ا حئت ، أد  مسئوطنون الشعا ر الئعمودية ف  البعد  الوديمة وشوارع ا بالنعي ، ف  سابوة 

 األول  من نوع ا ب ذا المجان، ما يجشف عن نوايا اسئيطانية وأطماعا  ف  المنطوة   ه 
 31/1/2018االتحاد، أبو ظبي، 

 
 بات صعباا  الفلسطينيةشكري: وضع القضية  .11

أجد واير النارجية المصري سامح شجري أن الوا  الحال  اااء الواية الفعسطينية باج : )واا(
ا   صارج محدود  وأن دور الشرجاء ف  أوروبا أصبح هاما  جدا  من أج  صعبا ، مشددا  عع  أن البد

الدف  بعمعية الستا ف  المنطوة  جاء ذلك نت  جعسة مباحلاج عودها الواير شجري وفيدريجا 
موجيرين  نا ا ر يس المفواية األوروبية والممل  األعع  لعسياسة النارجية واألمنية لتئحاد 

هامق المشارجة ف  ا جئماج الوااري ا سئلنا   لعجنة ئنسيق المساعداج األوروب ، وذلك عع  
 الفعسطينية بالعاصمة البعجيجية بروجس  

و ا  المئحدلث باسا النارجية المصرية المسئشار أحمد أبوايد، أمس، ان الواايا اى عيمية وعع  
اير النارجية م  المسؤولة رأس ا الواية الفعسطينية اسئحوذج عع  الجانا األجبر من محادلاج و 

 األوروبية 
 30/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 ان إلعادة فتح السفارةفريق إسرائيلي بعم   .34

مصادر رسام  أجاد ، أن ااياد الادني  ،انعملا، نوات  عان مراساع ا فا  31/1/2018 ،الغد، عم داننشرج 
ااا اسااارا يعيا   أن "فريواااا   باحلااااج مااا  واار  النارجياااة ان ىجاااراء ملاااإلدار  العوجسااائية وصااا  أماااس الااا  عمل

وأشار  وشؤون المغئربين، بشدن النطواج والئفاصي  المئععوة بإعاد  فئح السفار  اىسرا يعية" باألردن 
ا ئفاق، مان حياث المبادأ، ععا  اعااد  فائح السافار   المصدر، الذي طعا عدا نشر اسمق، ال  أنق "ئال 

 اءاج الفئح ه  مسدلة أمور لوجيسئية وو ئية" بناء عع  المذجر  اىسرا يعية األنير ، وأن اجر 
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أمااس، أن ااا  ،أععنااج "اساارا ي "  (، أنا ف أ، نواات  عاان وجالااة )31/1/2018 ،الحيدداة، لندددنوأاااافج 
سئعاود فئح سفارئ ا ف  األردن بعد سئة أشا ر مان اغت  اا، و اا  النااطق باساا النارجياة اىسارا يعية 

 "اعاد  فئح ا ئدريجيا "، من دون المايد من الئفاصي   ايمانوي  نحشون ان السفار  ف  مرحعة
 

 للحكومة: هل زار نتنياهو األردن سراا بعد حادثة السفارة؟ نائب أردني .35
وجق النا ا عن جئعاة اىصاتح، صاالح العرماوط ، ساؤا  الا  ر ايس الاواراء  :نعي   ندي  - السبي 

لصاا يون  بنيااامين نئنياااهو اار األردن ساارا ، يطالااا فيااق بالجشااف فيمااا اذا جااان ر اايس واراء الجيااان ا
 عع  نعفية حادلة السفار  والئ  راح احيئ ا مواطنين 

وطعا النا ا ف  سؤالق الذي وج ق ال  الحجومة نطيا  عبار ر ايس مجعاس الناواا الئواايح فيماا اذا 
ون  واااح، نو  معف  اية الواا  را د اعيئر ومحمد الجاواود  وبشاار الحمارناة، الا  مساار  اان ئال 

ال  الجشف عماا اذا اعئوا  المجرماون بئعاك  عن الئداعياج السياسية، والعباراج الغاماة، داعيا   بعيدا  
ن جااان لااد  الحجومااة نيااة لعئوجااق الاا  محجمااة العااد  الدوليااة فاا  حااا  عاادا الئااااا الجيااان  الواااايا، وا 

 الص يون  بمحاجمة مرئجب  جريمة السفار  و ئ  الواا  اعيئر 
  السااااؤا  النياااااب ، "هاااا  اعئااااذر نئنياااااهو ععاااا  اهانئااااق لألردنيااااين عناااادما اساااائوب  الواااااا  وجاااااء فاااا

باألحاان"، طالبا من الحجومة بئاويده بنسنة مان ماذجر  ا عئاذار الئا  ئوادا ب اا الجياان الصا يون  
 عع  نعفية جريمة السفار  وأن جان ا حئت  اعئرف بارئجاا هذه الجريمة اد أردنيين 

 31/1/2018 ،انالسبيل، عم  

 
 : فلسطينيو الداخل المحتل جزء أصيل من الشعب العربي"العربية الجامعة" .11

ها جاء أصي  من الشعا  48الواهر : أجدج جامعة الدو  العربية أن فعسطيني  الدان  المحئ  عاا 
العرب  الفعسطين ، وأن ا م  انوان ا ف  ج  شبر عع  أرل فعسطين ف  مواج ة عدوان غاشا، 

 ا مدافعون أصيعون عن هويئ ا وانئما  ا وحو ا ف  وطن ا، وعن  ايئ ا ف  وجق  لة الوم  وأن
، وسياساج الفص  العنصري الئ  ئنئ ج ا، والئ  ينبغ  عع  المجئم  "اىسرا يع "وا اط اد 

والعم  عع  الئصدي ل ا  "اىسرا يعية"الدول  ئحم  مسؤوليائق لفاح هذه الممارساج والسياساج 
 مبادئ وميلاق األما المئحد  و واعد الوانون الدول    وفق

ودانج، ف  بيان أصدره  طاج فعسطين واألراا  العربية المحئعة أمس بمناسبة يوا الئاامن م  
أه  الدان  الفعسطين  الذي صادف يوا أمس، ج  الممارساج وا نئ اجاج الجسيمة لمبادئ حووق 

لدول  اىنسان ، وسعسعة الووانين العنصرية اآلنذ  ف  الئاايد الئ  اىنسان ولعوانون الدول  والوانون ا
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ئسئ دف المس بحووق أبناء الشعا الفعسطين  ف  الدان  المحئ ، مؤجد  أن حووق الشعا 
الفعسطين    ئسوط بالئوادا، وأن ئعك األعما  العدوانية اد شعا أعا  لن ئمر، وأن الشعا 

جي  ف  سبي  ناالق  سئعاد  حوو ق المشروعة الئ  جفعئ ا لق مواليق الفعسطين  لن يلنيق الو ر والئن
 و راراج الشرعية الدولية  

  31/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 مؤتمر بإسطنبول يوصي بإدراج القدس بالمناهج اإلسالمية .11
أوص  المشارجون ف  مؤئمر دول  عن الودس بمدينة اسطنبو  الئرجية : نعي  مبروك -اسطنبو 

را  مواوج الودس والواية الفعسطينية ف  المناه  الدراسية بالعالا اىستم ، لعحفاأ عع  بإد
جما أوص  المشارجون  "الئصاق الجي  الجديد ب ما باعئبارهما  اية اجماج ف  العالا اىستم " 

ئاامن ف  مؤئمر "الودس المدينة الئ   دس ا الوح " بئعايا ا هئماا بمدينة الودس ورف  مسئو  ال
  دونالد مريجوالئفاع  م  مسئجدائ ا عع  ج  المسئوياج، والرفل "الواط " لوراراج الر يس األ

وعود المؤئمر بمشارجة أجلر  ية الي ا مريجا عئراف بالودس عاصمة ىسرا ي  ونو  السفار  األ ئراما
نأماج ا عيمية باحلا وم اج المشارجين من شنصياج سياسية وبرلمانية ودينية ومملع  م 70من 

 دولة  20ومؤسساج مجئم  مدن  من 
 31/1/2018الجزيرة.نت، 

 
 مليون دوالر 800ترامب بنداء لجمع  إدارةتتحدى  اونرو األ  .11

وجالة "ية والر يس دونالد ئراما، أطعوج مريجف  ئحٍد اسئلنا   لعسياسة األ: فئح  صبلاح -غا  
 800أمس، ب دف جم   "نداء اسئغالة")أونروا(  "األما المئحد  لغوث وئشغي  التج ين الفعسطينيين

أجلر من  "انواذ أرواح"معيون دو ر، ف  و ج يسابق مسؤولو الوجالة الامن لعحيعولة دون ان يارها ولا 
 نمسة متيين  جئ فعسطين  

بشج  مئاامن من عمان والودس وجنيف، لجم  المبعغ الذي  "نداء ا سئغالة"وأطعوج الوجالة 
رامج ا الطار ة لتج ين الفعسطينيين ف  األراا  الفعسطينية وسورية مناصفة، سينص  لب
ألف  جئ فعسطين  فروا نت  السنواج المااية من سورية ال  لبنان  50 حوال نصوصا  أن 

 واألردن 
 31/1/2018الحياة، لندن، 
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يمية في مؤسسة تعل 60حذر من تداعيات هدم مدرسة في القدس وأكثر من تمنظمات دولية  .11
 فلسطين 

راا هللا: حذرج جمعية انواذ الطف  والمجعس النرويج  لتج ين ومنأمة العم  اد الجوج من ئنفيذ 
سعطاج ا حئت  اىسرا يع  ئ ديدها ب دا مدرسة المنطار، ف  مديرية اواح  الودس شرق 

 السواحر ، وئرك األطفا  الفعسطينيين المسئفيدين من ا بدون ئععيا  
هذه المؤسساج ف  بيان مشئرك أن مدرسة ابئدا ية فعسطينية ئا بناؤها بئموي  من وأواحج 

المانحين األوروبيين ئواجق ئ ديدا  وشيجا  بال دا من  ب  السعطاج اىسرا يعية، بعد أن رفاج محجمة 
 العد  الععيا اىسرا يعية عرياة ئطالا بحمايئ ا  وعانج هذه المدرسة بالفع  من الناوح وئدمير
الممئعجاج ف  الماا ، وه  الوحيد  الئ  ئندا مجئم  المنطار البدوي عع  أطراف الودس الشر ية 

من الافة الغربية  وهددج سعطاج ا حئت  المدرسة بال دا ابئداء من  " "ف  المنطوة المصنفة 
  األو  من يناير/ جانون اللان  الحال  فصاعدا، عوا انئ اء أمر  اا   يحمي ا من ال دا

مدرسة ف   61ويدئ  الئ ديد األنير بعد أن جشفج أر اا جديد  جمعئ ا منأماج انسانية عن وجود 
 الافة الغربية لدي ا أوامر هدا أو و ف عم  من  ب  السعطاج اىسرا يعية  

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 سراح األطفال بإطالق "إسرائيل" يطالبمشروع قرار بريطاني  .12

ص  البرلمان البريطان  أمس، جعسة اسئماج لعرل  ايئ  الطفعة ع د الئميم  وناشط ن: راا هللا
حووق اىنسان منذر عمير  ف  سجون ا حئت ، أععن ف  ن ايئ ا النا ا ريئشارد بيردن أنق سيبدأ 
فورا  م  مجموعة من البرلمانيين، اطتق مشروج  رار يطالا اسرا ي  بإطتق سراح الئميم  واألسر  

 ألطفا  جميعا ، جما الاام ا باحئراا حووق اىنسان، وئوفير الأروف الحيائية الجريمة دان  سجون ا ا
البريطان   -ونأا الجعسَة ا ئحاُد العاا لطعبة فعسطين ف  بريطانيا، بالئعاون م  المرجا الفعسطين  

ة أعااء ف  مجعس عاوا  من البرلمان مملعين لألحااا المنئعفة، وأربع 12لعئواص ، بمشارجة 
العورداج، ااافة ال  مملع  مجموعة من المؤسساج الحوو ية واىعتمية ف  الممعجة المئحد ، وعدد 

 جبير من الطتا الفعسطينيين والمئاامنين البريطانيين 
 31/1/2018، الحياة، لندن
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 "إسرائيل" تنفيذ قانون يعاقب مؤيدي مقاطعةد تجم   المحكمة الفدرالية في والية كانساس  .11
 اج محجمة فدرالية ف  و ية جانساس ف  الو ياج المئحد  بئجميد ئنفيذ الوانون الذي : محمد وئد

 يعا ا المواطنين الذين يؤيدون مواطعة اسرا ي  والمسئوطناج 
وحسا الورار، فإن الوانون لن يدن  حيا الئنفيذ طالما أن هناك دعو  يئا منا شئ ا و دمئ ا مععمة 

ة جانساس عوا فصع ا من عمع ا بالمدرسة لدعما مواطعة اسرا ي   و ا  الواا ، الذي اد و ي
ية حجمج ف  الماا  بدن الحووق محمية بموجا مريججمد ئنفيذ الوانون، ان "المحجمة الععيا األ

 الئعدي  األو " 
من سعسعة  جاءا 2017ويعئبر هذا الوانون الذي دن  حيا الئنفيذ ف  جانساس ف  ئموا/يوليو عاا 

ممالعة من الئشريعاج الئ  ئرو  ل ا وئبادر الي ا المنأماج المؤيد  ىسرا ي  ف  و ياج منئعفة 
 بالو ياج المئحد  ف  السنواج األنير  

 31/1/2018، 48عرب 
 

 وزير خارجية سلوفينيا للسفير اإلسرائيلي: االعتراف بدولة فلسطين قريباا  .11
ير اىسرا يع ، أيا  سيتج، ف  العاصمة ليوبعيانا  ا  واير ف  اجئماعق م  السف: هاشا حمدان

 نارجية سعوفينيا، جار  أريافيك، ان بتده سئعئرف  ريبا بدولة فعسطين 
و الج الونا  اىسرا يعية العاشر  ان أريافيك عرل عع  السفير اىسرا يع  ئفاصي  عمعية ا عئراف 

  موا ف أحااا ا  ئتف، فإن الئوديراج ئشير ال  أن الئ  يئو   أن ئئا ف  البرلمان، وأنق ف  أ
وجانج سعوفينيا  د ائنذج  رارا، ف  و ج سابق من الش ر  الورار سيصادق ععيق بغالبية جبير  

الجاري، بدعا ا عئراف بالدولة الفعسطينية، ونوعج الواية ال  البرلمان صاحا الصتحية لعبج 
جنة النارجية واألمن ف  البرلمان السعوفين ، األربعاء، حيث من ومن المئو   أن ئعود جعسة لع في ا 

المرئوا أن يئا الئصويج ب ذا الشدن  وف  حا  صاد ج العجنة عع  ذلك، فسوف يئا ئحوي  
 المواوج ال  البرلمان لعئصويج ععيق ف  شباط/ فبراير 

 30/1/2018، 48عرب 
 

 للقانون اا مشروع قانون أيرلندي يعدُّ بضاعة المستوطنات خرق .11
ذجرج صحيفة "يديعوج أحرنوج" العبرية صباح اليوا أن دولة أيرلندا بصدد طرح مشروج : راا هللا

وأواحج الصحيفة، أن مشروج  انون أيرلندي، لعئعام  م    انون حو  بااعة المسئوطناج 
 انون انئرا ا لعوانون بحسا بنود الو الجو ن يعدُّهاالمسئوطناج ف  الافة الغربية وهابة 
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 ولفئج ال  أن واار  النارجية اسئدعج السفير  الص يوينة لد  أيرلندا، لعئباحث حو  مشروج الوانون 
 31/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مالدينوف: حل الدولتين هو أساس أي اتفاق .11

تلاء،  ا  مبعوث األما المئحد  ال  الشرق األوسط، نيجو ي متدينوف، يوا الل: محمود مجادلة
( الئاب  لجامعة ئ  أبيا، ان INSSنت  المؤئمر السنوي لمع د دراساج األمن الووم  اىسرا يع  )

 "ح  الدولئين هو أساس أي ائفاق ممجن"، وأجد أنق الح  الوحيد الذي ئدعمق  راراج األما المئحد  
ا من الئجربة وأااف متدينوف أنق "  يمجنك ا نسحاا من ح  الدولئين بس ولة  وانطت 

البعغارية، والئ  حووج أياا اسئوتل ا رغا أن ا محاطة بجوار معود، يمجنن  أن أش د شنصيا عع  
 مد  أهمية الئطع  الوطن " 

 30/1/2018، 48عرب 
 

 توماس فريدمان: ترامب سيئ وبغيض .11
ر يس ية، ئوماس فريدمان، ان المريج ا  المحع  ف  صحيفة "نيويورك ئايما" األ: رام  حيدر

 ، دونالد ئراما، يعئبر "أحد األمرال المئعفة لعدماغ بج  ما يئععق بالصحافة وصناعة مريجاأل
 األنبار"، وذجر أنق شن  "سيئ وبغيل" 

ة المحع  جوجاءج أ وا  فريدمان، يوا اللتلاء، ف  لواء م  مو   "وا " اىسرا يع ، عع  هامق مشار 
 سرا ي "، والئ  ينأمق مع د أبحاث األمن الووم  اىسرا يع  ى ا سئرائيجيةف  مؤئمر "الئوديراج 

وحذر فريدمان من مناطر اعتن ئراما الودس عاصمة ىسرا ي ، وأن مناطر وعوا ا أنر  
  مريجسئئرئا عع  هذا اىعتن ليس بسبا اىعتن نفسق، ب  بسبا طريوة ئصرف الر يس األ

ن "السبا الر يس  الذي يدفعن  لعوو  ان ئراما س ء وأجد أ والنطواج الئ  ائنذها بعد اىعتن 
 ية، الصدق واللوة" مريجهو اسئغتلق لمنصا ر يس الو ياج المئحد  ل دا أها  يا الديموراطية األ

وئاب  أن صحيفئ  "واشنطن بوسج" ونيويورك ئايما" ئمجنئا من "ئحديد الجلير من جذا وئمويق 
مر  ف   2,000ق بسيطة، اذ صرح بدمور جاذبة أو ماععة نحو ئراما نت  سنئق األول ، وهذه حوا 

 ف  ج  يوا"  6السنة الواحد ، ئوريب ا 
 30/1/2018، 48عرب 
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 ةتل أبيب للتباحث حول مستقبل سوريإلى وفد أمني روسي مرموق يصل  .11
حجومة نوعج الونا  العاشر  عن مسؤو  اسرا يع   ولق انق عوا لواء ر يس  ودي  عواود : -الناصر  

ئورر أن يووا وفد روس   ،ا حئت  بنيامين نئنياهو والر يس الروس  فتديمير بوئين ف  موسجو
رفي  بر اسة المسئشار لألمن الووم  لعر يس الروس ، نيجو ي بائروشيف، بايار  ىسرا ي  اليوا  

بوئين، وعع   –و و ا  المصدر نفسق ان المحادلاج سئئرجا أساسا عع  موااي  ئناولئ ا  مة نئنياه
محاو ج ايران ئرسي  وجودها العسجري دان  سوريا، وج ود ايران ى امة مصان  ىنئا  "رأس ا 

ية مريجعع  أراا  العبنانية، وا ئفاق النووي م  ايران، وج ود اىدار  األ صواري  د يوة لحاا هللا
سرا ي  ىدنا  ئعديتج عع  ا ئفاق  وجاء أن بائروشيف سيص  ا ل  البتد م  نا ا واير وا 

النارجية الروسية، مينا   بوغدانوف، ونا ا الواير لألمن الدانع ، ونا ا واير العد ، وعدد من 
 جبار الجنرا ج ف  الجيق واألج ا  ا سئنبارائية الروسية  

 31/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 دوالر مليار106.666  السعودية: تسويات الحملة على الفساد تجاوزت .11

جشف النا ا العاا السعودي، عاو العجنة الععيا لمجافحة الفساد، الشي  سعود المعجا أن الويمة 
، مئملعة ف  أصو  دو ر( معيار 106.666نحو) لاير معيار 400المودر  لمبالغ الئسوياج ئجاواج الا

 ه  عبار  عن عواراج وشرجاج وأوراق مالية ونود وغير ذلك 
بلئق وجالة األنباء السعودية، أن عدد من ئال اسئدعاؤها من العجنة منذ ئاري   وأععن ف  بيان أمس،

شنصا ، وأن عددا  جبيرا  من ا ئا  381، بعغ 2017األمر المعج  بئشجيع ا ف  ئشرين اللان  )نوفمبر( 
 اسئدعاؤه لإلد ء بش ادئق 

سوبة الي ا، وانئ اء مرحعة وأشار ال  اسئجما  درس معفاج جافة المئ مين ومواج ئ ا بالئ ا المن
الئفاول والئسوياج، وبالئال  أحي  الجمي  ال  النيابة العامة  سئجما  اىجراءاج النأامية المئعدد  
الئ  ائنذج بحو ا، وه  اىفرا  ئباعا  عمن لا ئلبج ععيق ئ مة الفساد، وذلك بناء عع  ما ئوافر 

 من أدلة وبراهين، ااافة ال  افاداج الش ود 
ا ُأفر  ئباعا  عمن ئمج الئسوية مع ا، بعد ا رارها بما نسا الي ا من ئ ا فساد، ااافة ال  جم

شنصا  ممن رفل النا ا العاا الئسوية مع ا، لوجود  اايا جنا ية أنر ، وذلك  56الئحفأ عع  
  سئجما  اجراءاج الئحويق وفوا  لما يوئا  النأاا 
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من ئشرين اللان  الماا ، بئشجي  لجنة ععيا لمجافحة  يدئ  ذلك بعد صدور أمر معج  ف  الراب 
الفساد، بر اسة ول  الع د نا ا ر يس مجعس الواراء واير الدفاج األمير محمد بن سعمان، ويشارك 

 ف  عاوية العجنة عدد من الج اج الحجومية 
 31/1/2018الحياة، لندن، 

 
 ترامب دونالدالرد على  .11

 منير شفيق
عع  الاربة الوائعة الئ  وج ج ال  العمعية السياسية وح  الدولئين؛  لا يدج رد محمود عباس

با نئوا  ال  اسئرائيجية وئجئيك مناسبين يايتن الوها الذي غذئق اسئرائيجية الئسوية والمفاوااج 
وح  الدولئين، ويسمحان بوحد  وطنية شامعة ئئبن  اسئرائيجية ا نئفااة الشعبية الئ  ئص  ال  

مدن  السعم  طوي  النفس، حئ  فرل دحر ا حئت  وئفجيك المسئوطناج من الودس العصيان ال
 والافة الغربية بت  يٍد أو شرط 

لود جاء رد محمود عباس موئصرا  عع  رفل الرعاية األمريجية المنفرد  لعمعية الئسوية، والبحث عن 
بالارور   ولا يعئفج ال  الدور رعاية دولية أنر  لئعك العمعية؛ ئحج هدف "ح  الدولئين" الئصفوي 

الشعب  الفعسطين ، سواء أجان بالرد عع   رار ئراما الذي اعئرف بالودس عاصمة لدولة "اسرا ي "، 
أا جان با نئفااة الموج ة لتحئت  وا سئيطان، وهما الئحدي األجبر واألنطر ف  هذه المرحعة  

 نية  أي فئح معرجة اد نفسق واألنج  أنق فئح معرجة ا عئراف بالدولة الفعسطي
لا أصبح همق الوحيد أن ئعئرف أوروبا بالدولة الفعسطينية، وأن ُيعئرف ب ا عاوا  جام  العاوية 
ف  هي ة األما المئحد   ويجون ب ذا، بد   من ئشديد النناق عع  عالة اىدار  األمريجية،  د فئح 

نية  وأمعن ف  ا بئعاد عن فئح المعرجة اد معرجة حو  ا عئراف وعدا ا عئراف بالدولة الفعسطي
ا حئت  وا سئيطان  وه  معرجة   ئنئأر ا عئراف أو عدا ا عئراف بت شرعية ا حئت  

غير  1967وا سئيطان؛ ألن اىجماج الدول  حاص  وملبج، باعئبار ا حئت  الذي حص  ف  
 شرع ، وجذلك ما نجا عنق من اسئيطان غير شرع  بإجماج 

فا بئعاد عن فئح المعرجة اد ا حئت  وا سئيطان؛ جان ا نحراف الذي غطئق عمعية الئسوية 
وح  الدولئين وأناعئق لعمفاوااج، طبعا  فات  عن ا نحراف عن اللوابج المبد ية لعواية أو 

 السووط ف  بحث لح  الواية الفعسطينية 
ئيطان ف  الودس والافة الغربية غير شرعيين، وما داا هنالك اجماج دول  عع  أن ا حئت  وا س

فعئفئح المعرجة ادهما ميدانيا ؛ من نت  ا نئفااة الشعبية الشامعة طويعة النفس، وئُدعا شعبيا  
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ستميا  ورأيا  عاما  عالميا ، جما وُئرجَّا المعرجة السياسية الدولية، وف  هي ة األما، ىن اء  عربيا  وا 
وطناج وبت  يٍد أو شرط  اذ من غير الشرع  بالنسبة ال  الوانون الدول  أن ا حئت  وئفجيك المسئ

 ُيجافد ا حئت ، ب  يجا أن ُيغرلا عع  ج  ما نالف بق الوانون الدول  ف  ألناء وجوده ا حئتل  
بالنسبة ان الئجربة الئارينية ألبئج بدن ئجعفة ا حئت ، ميدانيا  ومعنويا  وسياسيا  ودوليا  ودانعيا  )

 اليق(، حين ئصبح أجبر من ا نسحاا، فت مفر لق من أن ينئار ا نسحاا وهو صاغر 
و  شك ف  أن ئجربة ا حئت  الص يون  ف  ج  من جنوب  لبنان و طاج غا ؛ ألبئج ئعك الئجربة 

  2005، وف   طاج غا  2000الئارينية ف  لبنان 
لودس والافة الغربية، ف  حالة اند ج انئفااة شعبية ولو حسبنا ما يمجن أن يئجعفق ا حئت  ف  ا

طويعة النفس )أسابي  وأش ر وسنين(، لوجدنا أن هدف دحره وئفجيك المسئوطناج مسدلة ممجنة 
 الئحويق، و  يسئطي  أن يشذ عن الوانون الحاجا بالئراج  م ما عاند وجابر  جيف 

 يئو ف  ملت  الحالة الوا مة حن  اآلن منذ ان اند ج انئفااة، ولو بشج  مئوط ، ولجن دا ا،  
 رار ئراما حو  الودس، م  و ف الئنسيق األمن  طبعا ، يجع  جيشق ف  حالة ارهاق مسئمر  عع  

ساعة يوميا   ولنئصور دواا ذلك عد  أش ر وأجلر )ا نئفاائان السابوئان ج  من ما دامج  24مد  
ذا صحا ذلك ما سي رئجبق من جرا ا ومنالفاج، وما سيبدعق شباا أجلر من نمس سنواج(، وا 

وشاباج وأطفا  ا نئفااة من مآلر )نماذج ا جلير  جدا (، فإن رأيا  عاما  عالميا  ااغطا  سيئشج ، 
وسيربجق،   سيما ومطعا الحراجاج الشعبية انسحاا ا حئت  وئفجيك المسئوطناج غير الشرعيين 

يواجق عدوا   يادئق الحالية معاولة، دوليا   فورار ئراما هو  ف  نأر العالا جعق  فالشعا الفعسطين 
  رار نئنياهو جذلك حو  الودس 

انئفااة شعبية فعسطينية شجاعة ومصممة وماحية، وهدف ا دحر ا حئت  وئفجيك المسئوطناج، 
من الافة والودس، وعن المودساج اىستمية والمسيحية، سوف ُئدعا بئأاهراج ونشاطاج شعبية 

ستمية ُئعد بعشراج المتيين من طنجة ال  جاجرئا، جما حدث نت  األسابي  الئ  ئعج ع ربية وا 
 رار ئراما حو  الودس  األمر الذي سيربك السياساج الرسمية العربية واىستمية والدولية، ويجع  

في ا أمريجا  مشجعة ا نئفااة اد ا حئت  ئئصدر الحيا  اليومية  وهو ما سيدف  دو   جلير ، بما
نفس ا، ال  النرو  من هذا المداق الذي يجا أ ل يسمح الفعسطينيون ومناصروها بالنرو  منق ا ل 

 با نسحاا وئفجيك المسئوطناج، وبت  يٍد أو شرط  لا بعد ذلك لج  حادث حديث 
نة فا حئت  يجا أن يرح  بت مفاواة، وبت مجسا، وبت شروط  أما ما بعد ذلك، فنطوط هد

  1967، أي نطوط ما  ب  الراب  من حايران 1948/1949
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ومن لا فعيفئح ج  معفق ف  ما يئععق بالواية الفعسطينية  فبعد ئحرير األرل ُيسئفئ  الشعا، 
 وُيسوَّغ ا نئتف وليس  ب  ذلك 

 ونتصة: )أ( الئحدي األجبر واألنطر الراهن هو ا حئت  واسئشراء ا سئيطان 
ا حئت  وئفجيك المسئوطناج من الودس والافة الغربية؛ يمجن ما ئوحيد الج   )با( هدفا دحر

ستميا  ودوليا   وبالئدجيد يعحق ب ما فك الحصار عن  طاج  الفعسطين ، ويئامنان اجماعا  عربيا  وا 
طتق ج  األسر     غا  وا 

ئيجية الئ  ئحوق ال دفين )جا( ا نئفااة الشعبية الشامعة وصو   ال  العصيان المدن ، وه  ا سئرا
 الراهنين، والئ  يمجن ا ئوحيد الج  الفعسطين ، وجسا أوس  دعا من الرأي العاا العالم  

 
 هذه االستراتيجية لكي تنجح يتوجب على القيادات الفلسطينية أن تتأكد مما يلي:

ما  ا حئت   د انئ  ، أو  : الودر  ال ا عة لعشعا حين ينا  موحدا  ال  الشوارج، ويورر بدن ع د احئ
 فععيق أن يرح  وا  ل فسئبو ، بإذن هللا، معرجة مواج ئق ف  الشوارج مفئوحة حئ  يرا  

لانيا : الئدجد من أن الجيان الص يون  والجيق الص يون  والوياد  الص يونية أصبحوا أاعف مما 
بدرب  حروا أن يصمد طويت  حئ  اليوا، وأنق لا يعد بمودور الجيق الم اوا  1948جانوا ععيق منذ 

أماا انئفااة شعبية مدعومة، و  سيما من رأي عاا عالم   وهذا الدعا، ان لا يجن بسبا عدالة 
الواية أو ئعاطفا  م  الشعا الفعسطين ، فسيجون ف  األ   اد ا حئت  وا سئيطان والعنصرية 

نية، ف  ا سئطتج الرسم  األوروب  ، ف  ا نئفااة اللا2003الصارنة  وبالمناسبة، اذا جاء عاا 
ف  الم ة من الرأي العاا اعئبر "اسرا ي " أنطر دولة عع  السعا ف  العالا، فإن هذه النسبة  59أن 

حراجا  لق من   َب  ي ود أوروبا وأمريجا بسبا اغط الرأي  سئايد وئصبح أشد اغطا  عع  نئنياهو وا 
 العاا المحع  ععي ا 
ااين الوو  العالمية والمنا  السعب  السا د ف  عت اج الدو  الجبر  ف  ما بين ا، لاللا : ان معادلة مو 

وما اسئئب  ذلك من فوا  وسيولة عالمية يسمحان لتنئفااة الفعسطينية بدن ئشق طريو ا لإلطاحة 
با حئت   الفرق شاس  بين وا  عالم  مسيطرا  ععيق ف  مصعحة الجيان الص يون ، جما جان ف  

 بق من ج ة، وبين وا  عالم  ئفرلق ئماسجق واشئدج ئنا اائق الدانعية وحدث ارئباك عاا السا
رابعا : الوا  العرب  الرسم  الذي وص  أعع  مسئويائق ف  صراعائق الدانعية، واعف دولق، و  
سيما دو  ال رولة ف  ا نفئاح عع  العدو الص يون ،   يسئطي  أن يحئم  انئفااة شعبية ئربك 

ساع  ال رولة والئعاون م  العدو، سواء أجان اد ايران أا جان اسئجداء  أماا أمريجا ومشروج م
ئراما ألسباا دانعية  ل ذا، سُياغط ىن اء المواج ة، و  سيما اذا ئبين أن الجيق الص يون  غير 



 
 
 
 

 

 28 ص             4541 العدد:             1/31/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

فرغ لئحالف  ادر عع  ان ا  ا، وسئجون طويعة األمد، فيصبح الطريق األ صر هو ان اء ا حئت  لعئ
 نيان  أوس  م  الجيان الص يون ، ععما  أن هذا الئوجق فاش  أياا  

يجا أن ُيرد من نت  ا عئماد عع  ئجربة ائفاق أوسعو، ومبادر  الستا العربية، عع  ج  حجة 
 ئطالا بالعود  ال  المفاوااج أو "ح  الدولئين"، أو ما يسم  عمعية الئسوية

د من اللوة بدن هللا سينصر ا نئفااة ويايدها  و ، بسبا اجئماج عدالئ ا م  وأنيرا  وليس  نرا ،   ب
 سنن الجون الوااية ان اء ا حئت  وهايمئق  و د دن  ف  سجراج اعفق وئراجعق 

معحوأة: يجا أن ُيَرد من نت  ا عئماد عع  ئجربة ائفاق أوسعو، ومبادر  الستا العربية، عع  
ل  المفاوااج أو "ح  الدولئين"، أو ما يسم  عمعية الئسوية  فود ألبئج ج  حجة ئطالا بالعود  ا

ئجربة الئناا ج الفعسطينية والعربية الوصو  أن الجيان الص يون  يريد ج  أرل فعسطين وئ جير 
غالبية شعب ا  و  يسئطي  الئسعيا بدن جاءا  من ا هو حٌق لعفعسطينيين أو هو أرٌل فعسطينية  ول ذا 

جريا المجرلا والعود  ال  الئجربة نفس ا، أي العود  ف  أ  الئفاول ال  اسئيطان األرل لماذا ئ
 والئ ويد ومشروج "صفوة الورن" 

من هنا يجا أ ل يسمح بالمفاواة، أو و ف ا نئفااة  فجما فك شارون ا رئباط م   طاج غا ، 
  1949و 1948  ال  ائفا اج ال دنة عع  نئنياهو أن يفك ا رئباط م  الودس والافة الغربية والعود

 30/1/2018، "21موقع "عربي 

 
 مب تصهين الحل السياسي والعرب يتآمروناإدارة تر  .11

 ماجد أبو دياك
الدف  بح  سياس  لعواية الفعسطين  يسئند ال  ما  ئراما  الجديد دونالد مريج رر الر يس األ

وا  بعمعية ئطبي  م  الدو  العربية ئئجاوا يطرحق ر يس الواراء بنيامين نئنياهو من ح  ا عيم ، ي
جبار  الح  السياس  لعواية الفعسطينية وئرجا عع  محاصر  ايران بالئعاون م  دو  عربية، وا 
الفعسطينيين عع  الوبو  بعمعياج ئوطين ئشم  صحراء سيناء واألردن ودو  أنر  في ا لو  سجان  

 من التج ين، جدو  النعي  وأوروبا 
يجاد ئسوية ف  مريجامن ئوجق الر يس األ ويدئ  ذلك   لعئرجيا عع  الصين وجوريا الشمالية، وا 

المنطوة ئم د لتنسحاا المحسوا من ا لعئفرغ لئحدياج محعية وأنر  دولية )من ا الصين وجوريا 
ن جانج ليسج من ا مواج ة روسيا الئ  ئمدد نفوذها ف  المنطوة، ونصوصا  يران(، وا  الشمالية وا 

 وجود الووي والم يمن ف  سوريا عبر ال
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 صفقة صهيونية بامتياز
ف  الئسويق لصفوة أ نعق ب ا ص ره الي ودي الص يون  جاريد  -اأمريجمنذ ئسعمق  ياد  - ئرامابدأ 

 جوشنر، الذي عينق مسئشارا  لق وجعفق بعمعية الستا ف  الشرق األوسط 
ج مبعولا ناصا لق ال  الشرق األوسط، مسؤو  مئطرفا  نر هو جيسون غرينبت ئراماجما عين 

وُيطَعق عع  هذا الرج  لوا م ندس صفوة الورن الئ  ئسع  ىن اء الواية الفعسطينية عبر ح  
 ايئْ  التج ين والمسئوطناج، وئوطين التج ين الفعسطينيين ف  األردن وسيناء، ااافة ال  

 ا عئراف بالودس عاصمة موحد  لعجيان 
هو من وا  شروطا عع  الر يس الفعسطين  محمود عباس  سئ ناف  جما أن غرينبتج

المفاوااج م  اسرا ي ، ومن ا ا بئعاد عن اللنا ية ف  المفاوااج، والبدء بالح  اى عيم   وهو 
الذي طالا بوط  المساعداج عن األسر ، وعدا ئحوي  األموا  ال   طاج غا ، فات عن ئدجيده 

 أمر غير وارد بالمر   1967أن ا نسحاا ال  حدود 
 

 وعمل كوشنير وغرينبالت على إنجاز خطة تقوم على التالي:
امان ئفوق الجيان الص يون  ف  محيطق بئحييد الئ ديداج الئ  ئواج ق والمئملعة ف  المواومة  -1

 الفعسطينية، عبر ح  سياس  يصف  الواية وين   مشجعئ ا 
بما -الوريث الوادا محمد بن سعمان لجع  السعودية  اسئغت  رغبة حجاا السعودية ف  ئلبيج -2

ية ف  المنطوة، وعع  األن  ئبنل  ان اء مريجئنفذ السياساج األ -ئمعجق من لو  مال  وسياس 
الواية الفعسطينية وئجمي  المنطوة ف  مواج ة ايران، والاغط عع  عباس لععود  غير المشروطة 

 ال  طاولة المفاوااج م  اىسرا يعيين 
د حت لئصفية  اية لتج ين الفعسطينيين، وئن    اية  -3 انجاا ما يسم  صفوة الورن الئ  سئوج 

 الودس بوبول ا عاصمة موحد  لعجيان 
ان اء  اية المسئوطناج، واسئ ناف المفاوااج الفعسطينية اىسرا يعية دون ئحريك المو ف  -4

 اىسرا يع  ف   اايا الح  الن ا   
لمواومة الفعسطينية بالما   دما ف  الح  السياس ، والمتحوة األمنية لعمواومة، الوااء عع  ا -5

 وئجفيف منابع ا المالية والبشرية 
انااج ئرجيا و طر العئين ئملتن غطاء معنويا وسياسيا لعمواومة، وذلك بإشغا  ئرجيا بصراع ا  -6

ر ف  الح  باعئبار أن جاءا م  األجراد، و طر بمحاولة فك الحصار عن ا، فات عن ادما  مص
 من الئوطين سيئا عع  أراا  سيناء 
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فسئئا  -الذي يشعر باياج دوره بسبا اعئراف واشنطن بالودس عاصمة موحد  لعجيان-أما األردن 
 معالجة هواجسق سياسيا وماليا ليوب  بالئوطين عع  أراايق 

  مايك بنس أماا مريجلر يس األ؛ جاءج ئصريحاج نا ا ائرامااسئجما  لعدور المئص ين ىدار  
، وذلك ئنفيذا لعورار الذي أععنق الر يس 2019ية لعودس عاا مريجالجنيسج بئدجيد نو  السفار  األ

   ف  ديسمبر/جانون األو  الماا ، با عئراف بالودس عاصمة لعجيان اىسرا يع  مريجاأل
ف  العاصمة -  األردن  عبد هللا اللان  وجانج ايار  بنس محفوفة بالئوئر م  األردن، اذ أبعغق العاه

  بشدن الودس لا يدج ف  اطار ئسوية شامعة لعصراج اىسرا يع  مريجأن "الورار األ -عملان
الفعسطين ، ويمل  مصدرا محئمت لعدا ا سئورار ف  المنطوة"  ا  أن ذلك لا يمن  بنس من الوو  

لن ا   سُيح ل بالئفاول، مئجاهت بذلك ئدلير لمعك األردن ان أي نتف يئععق بالحدود والوا  ا
 بشدن الودس عع  العمعية برمئ ا  ئراما رار 

 
 يةمريكنهاية الوساطة األ
  المحام  والمسئشار النا  بق نت  الحمعة الر اسية الي ودي ديفد فريدمان مريجوعيلن الر يس األ

ة ال  الودس المحئعة، جما عبلر عن دعمق يمريجسفيرا لبتده لد  اسرا ي ، وهو يدعا نو  السفار  األ
 لئوسي  ا سئيطان ف  الافة، ويرفل جذلك ح  الدولئين 

ف  البيج األبيامن جون ا ي ودا، ا  أن دعا بنس يدئ  لجونق  ئراماوينب  دعا أعااء فريق 
رجة مسيحيا انجيعيا، ير  أن  ياا اسرا ي  وهيمنئ ا يعج  بودوا المسيح المنع  الذي سيوود مع

"هرمجدون"، الئ  سئؤدي ال  ا نئصار عع  الجفار وبائلباج الي ود لعمسيح أو  ئع ا  وهذه العويد    
   مريجئندا الي ود ف  الن اية، ولجن ا بالنسبة لعص اينة محطة ف  ائجاه الحصو  عع  الدعا األ

ا ف  المنطوة انئ   بعد و د رأج صحيفة األوبارفر البريطانية أن دور الو ياج المئحد  جوسيط ست
ا عئراف بالودس عاصمة لعجيان الص يون ، وه  محوة ف  ذلك لو  أن المو ف العرب   ئراما رار 

 جان مئآمرا لمصالح ومجاسا شنصية 
عن اادواجية موا ف  اد  ج  من مصر والسعودية، ف ا يرفاون الورار ععنا  ئراماو د جشف  رار 

األردن الذي أبد  معاراة شرسة لعورار دون أن يئمجن من احاحة  ويئعاونون معق سرا، باسئلناء
   جما أن اعئرال األردن يمجن احئواؤه بالمساعداج المالية، ولجن مسدلة السياد  مريجالمو ف األ

 عع  األماجن المودسة ئأ  عود  ناصة بعد ئدن  السعودية ف  المنافسة ععي ا 
  جون مريجنة ندماج الدفاج ف  مجعس الشيو  األوف  هذا اىطار؛ جاءج ئصريحاج ر يس لج

ماجين الئ   ا  في ا ان مصر ئئو ور ال  الوراء، مشيرا ال  أن حمعة عبد الفئاح السيس  غير 



 
 
 
 

 

 31 ص             4541 العدد:             1/31/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

المسبو ة عع  "النشاط السياس  وحووق اىنسان األساسية أدج ال  سجن عشراج اآل ف من 
 شاا"  3500يا وحوال  أمريجمواطنا  19المعاراين، بمن في ا 

وأااف السينائور: "فوج نا باعئوا  عدد مئاايد من المرشحين لعر اسة أجبروا عع  ا نسحاا، مما 
يؤجد وجود منا   مع  ونوف من اياد  ا نئواا  ومن دون منافسة حويوية؛ فإنلق من الصعا أن 

 نر  جيف يمجن ل ذه ا نئناباج أن ئجون حر  أو عادلة" 
ف  -ية ُئدرك أن السيس  انوتب  و ائ ، ولجن ا ئحئاجق مريجان اىدار  األو ا  مععوون سياسيون 

  سئجما  صفوة الورن، نصوصا ف  الشق المئععق من ا بسيناء  -هذا الو ج
 

 مستقبل التسوية والصراع
وا ان "الفعسطينيين  عع ئراماأما بالنسبة لعسعطة الفعسطينية، فود بدأ الئعويح بالعصا لعباس حينما  ا  

ذا لا يوافووا عع  العود  ال  محادلاج الستا برعاية واشنطن، فإننا  من احئراا الو ياج المئحد ، وا 
سنععق مساعداج بم اج متيين الدو راج"  وأعرا عن أمعق ف  أن "يعود الفعسطينيون ال  المنطق 

 السعيا لعسع  من أج  الستا" 
 يس الحجومة اىسرا يعية بنيامين نئنياهو عع  نت  اجئماعق بر - ئرامامن ناحية أنر ، أجد 

ية سيئا افئئاح ا بالودس ف  مريجأن "السفار  األ -هامق المنئد  ا  ئصادي العالم  ف  دافوس
و ج ما من العاا الموب    ، لود أالنا الودس من طاولة المفاوااج" حو  أي ئسوية  ادمة م  

 الفعسطينيين 
 -ف  جعمة ل ا باألما المئحد -ية ف  األما المئحد  نيج  هيع مريجاألومن ناحيئ ا،  الج المندوبة 

ان "عباس رفل دور واشنطن ف  عمعية الستا"، مؤجد  أن "الستا الحويو  يئطعا  ياد  لدي ا اراد  
 ومرونة لعما  ف  عمعية الستا، ال  جانا ا عئراف بالحوا ق الصعبة" 

حيث رفل عباس ا نطتق من المجعس المرجاي  يدئ  ذلك رغا اعف مو ف السعطة أصت،
سرا ي ، جما فش  ف  انجاا اجماج وطن  فعسطين   الفعسطين   ئناذ  راراج حاسمة بشدن الئسوية وا 
لمواج ة ئصفية الواية، اذ لا ينعود المجعس الوطن  بحاور جافة الوو  بما في ا حماس والج اد، 

 ية وو ف حصار غا  عع  األ   ورفل ائناذ أي نطواج ىطتق مصالحة حويو
 ، وان يار عمعية الئسوية، وافئوار الستا اى عيم  ال  أي فرصة لعح  مريجوأماا هذا الئص ين األ

رغا اندما  السعودية ومصر فيق؛ ئبرا الحاجة ال  مو ف فعسطين  مولحد يسئند ال  رؤية وطنية 
 يا جأمريجامعة، لعئصدي لنطر ال يمنة الص يونية المدعومة 
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وف  هذا السياق؛ جاء نطاا ر يس المجئا السياس  لحماس اسماعي  هنية ليا  النواط عع  
الحروف، حينما دعا ال  عود مؤئمر فعسطين  شام  ف  الدان  والنار ، لمنا شة اسئرائيجية 

 ية/اىسرا يعية لارا  ايئنا الوطنية مريجفعسطينية ئئصد  لإلسئرائيجية األ
ون عع  رأس اىسئرائيجية: ئعايُا المصالحة الوطنية عع   اعد  الشراجة وطالا هنية بدن يج

ن اء معانا   طاج غا   ولفج ال  أهمية  والديموراطية، واىسراج بإنجاا نطوائ ا دون عوا ق وئعجؤ، وا 
ئعك اىسئرائيجية ف  أ  فش  اسئرائيجية المفاوااج والئسوية، مايف ا أن "أوسعو أصبح نعف 

 يد أن نئفق عع  المواومة بج  أشجال ا" أ ورنا، ونر 
ان اسئمرار رفل عباس ىيجاد برنام  وطن  فعسطين  جام  سيجععق عاجت أا  جت نار  اطار 
المعادلة الفعسطينية، نصوصا أن واشنطن لولحج لق بعدا أهعيئق، األمر الذي يجععق يعجد ال  شعبق 

   أن يئنجلر لق 
 30/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة 
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 عاطف الغمري
، ئبرا ف  هذا المش د، ش اداج "اسرا ي "اآلن، وبعد  رار الر يس ئراما ا عئراف بالودس عاصمة لا

لمرا بين أمريجيين، من ا من يوو  ان عمعية الستا  د مائج، أو من يئساء : وه  جانج ئوجد 
 عمعية ستا لج  يدمرها ئراما  

ا األمريج  روجر جوهن طرح نفس السؤا  حسا ئحعيعق فإن عمعية الستا جانج مجرد سئار الجائ
عع  األرل، لعئوس  المسئمر ف  أعداد المسئوطنين ف   "اسرا ي "نادج ينف  وراءه نطط 

 ألف مسئوطن  600األراا  الفعسطينية، والذي وص  ال  أجلر من 
ر ئورير أمريج  يوو  ان عمعية الستا مائج ف  ومن  ب  أن يععن ئراما  راره بو ج  صير نش

هدوء، بئنع  الو ياج المئحد  عن محاولة ا ناج نئنياهو، بالئو ف عن بناء المسئوطناج ف  
ن ما يدعو لعحير ، أن  عيعين ها الم ئمون بدفن الجلة  وأن أمريجا ليسج راغبة  األراا  المحئعة، وا 

 عن سنواج من الج ود الفاشعة فيما أسموه بعمعية ستا  ف  دفن ا، ألن معن  ذلك اااحة السئار
، لجن "اسرا يع " -لود مائج عمعية الستا، عع  أساس أن ا عمعية مئبادلة لعوصو  ال  ستا عرب  
ال وية،  "اسرا يع "ما جان يحدث ف  مسار المفاوااج، هو مايعة لعو ج، لفرل أمر وا  ، لستا 

 وشروطق     دن  لععرا ف  ئحديد بنوده
 والسؤا  اآلن: ه  مااالج عمعية الستا عع   يد الحيا    
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، ئصوروا أن عجعة الستا 1991ان العرا منذ دنعوا عمعية الستا بانعواد مؤئمر مدريد عاا 
 ئحرجج، وسئواص  حرجئ ا ئعوا يا ، وج  ما ععي ا هو أن ينئأروا بعوغ محطئ ا الن ا ية  

ا ناا   حادا  بين طرفين، حئ  ولو جان ناا   من أج  الستا  وهذا يعن  أن فود اعئبرئ  "اسرا ي "أما 
ئا  لنفس ا اسئرائيجية ئدير ب ا هذه العمعية  وأن ئواص  نعق عوباج وعرا ي ، ئجر الطرف 

 العرب  ف  مئاهاج، وراء سراا يسئ عك و ئ ا وطا ئ ا  
حسا الوصف الذي اسئندمق شمعون بيريا،  أي أن ا ج اج نفس ا، لما اعئبرئق صراعا  مئصت ، أو

نحن ف  حرا من "، ف  ئعريفق لعمعية الستا بوولق: 1998ف  محاار  بجامعة جور  واشنطن عاا 
  بينما جان العرا  د اعئبروها عمعية منئ ية، فدنعوها نعوا  من أية أدواج أو فجر، "أج  الستا

يحدث انئت  جام  ف  ادار  عمعية الئفاول برمئ ا، ليديروا ب ا هذه العمعية  وجان من الطبيع  أن 
، ألن ئئماد  ف  الجور عع  ما لد  الطرف اآلنر، "اسرا ي "وأن ينوعا المياان، وأن ئغري النئيجة 

   "اسرا يع "-وأن ئجرد العمعية مما يبو  ععي ا جعمعية ستا عرب  
 - "اىسرا يع "را   وه  مااا  الستا ف   مااالج عمعية الستا  ا مة، بالصور  الئ  ئصورها الع

   أا أن  طار عمعية الستا  د نر  عن الوابان   "اسرا يعيا  "الفعسطين  نيارا  
أحد أبرا مفجري حرجة المحافأين الجدد المعادي لعحووق العربية  -ف  أمريجا   يوو  دانيي  بايبس 

ستا ممجن فوط، ف  حالة اناا  ف  منا شة جرج بمنئد  الشرق األوسط ف  واشنطن، ان ال -
 ال ايمة، باألمان  الوطنية لعفعسطينيين!!   "اسرا ي "

ج  هذه األفجار معروفة لد  الو ياج المئحد ، ومععنة فوق أرااي ا، بينما أعج ئصف نفس ا 
  ب  ان أجند  معأا رؤساء "اسرا ي "بالوسيط النايق، دون أن ئئنذ مو فا  مئواانا  بين العرا و 

  "اسرا ي "مريجا، طوا  مراح  ادار  المفاوااج، جانج ئوا  بالئنسيق م  أ
لا جاء ئراما ليئجاوا نطوط ج  من سبووه من الرؤساء، وأااح السئار عن ا دعاء بئواان المو ف 

 األمريج ، وانحاا جعية لطرف من طرف  عمعية الستا  
األ   منذ مؤئمر مدريد، والدوران ف  عجعة عاما ، عع   26ان ئجربة العرا م  عمعية الستا نت  

ئحرج ا الو ياج المئحد ، لئأ  ئدور لسنواج دون الوصو  ال  ح  فعع ،  د أنر  الوسيط من 
احئجار ادار  عمعية الستا، وأصبح مفرواا  عع  العرا أن يبحلوا ألنفس ا عن مسار ينص ا، 

لا ئجن  د انوعبج فوط، لجن ا أنيرا  دمرج ويحمي ا، ويصون حوو  ا، ألن عجعة مفاوااج الستا، 
 بيد أمريجا 

 31/1/2018، الخليج، الشارقة
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 إسرائيل تدفع بالواليات المتحدة نحو الهاوية .11
 حسن نافعة 

سرا ي ، عت ة ئسئعص  عع  الف ا وئنئم  ال  نمط غير  اب  مريجبين الو ياج المئحد  األ ية وا 
ئاري  العت اج الدولية  لذا ئبدو هذه العت ة، نصوصا  ف   لعئوصيف أو الئصنيف، و  نأير لق ف 

بج  ما ئنطوي ععيق هذه الجعمة من معن   فالو ياج المئحد  دولة  "الشذوذ"طورها الراهن، أ را ال  
جبر  ئمعك من عناصر الوو  الشامعة ما يسمح ل ا بئبوؤ مو   الوو  األعأا ف  العالا ومجانئ ا، أما 

صغير  حديلة النشد ، ألن عمرها   يايد عن السبعين عاما ، ومحدود   "دويعة"سو   اسرا ي  فعيسج
الودراج واىمجاناج، ألن ئعداد سجان ا   يايد عن ئسعة متيين نسمة، ومساحئ ا ئئجاوا بالجاد 
عشرين ألف جيعومئر مرب   صحيح أن ا ئنئم  ف  الئصنيف العالم  ال  شريحة الدو  المئودمة 

ة، نأرا  ال  ئودم ا الععم  والئجنولوج  وارئفاج مئوسط دن  الفرد في ا، لجن ليس ف  وسع ا والغني
ية من مريجأن ئحافأ عع  هذا المسئو  من الئودا والغن  من دون ما ئودمق ل ا الو ياج المئحد  األ

ر  وم  ذلك، دعا مادي ها  ، عبر الونواج الرسمية والشعبية،   يو  سنويا  عن عشر  بعيوناج دو 
 ، نصوصا  ف  أ  ما مريجئدور ف  الفعك األ "ئابعة"يصعا الئعام  م  اسرا ي  جدن ا مجرد دولة 

 ، الئ  ئحولج ال  أدا  ئسنلرها لندمة مصالح ا مريجحووئق من ئغعغ  دان  مراجا الئدلير األ
ن ئنا اج م  المصالح األ  ية نفس ا!مريجالناصة حئ  وا 

صور  الو ياج المئحد ، ف  ذهن  عع  األ  ، ججسد عمتق مفئو   ف  سياق ج ذا، ئئجع 
العاتج، اسئولج اسرا ي  عع  عوعق و عبق، وئسععج ال  ج ااه العصب  ودورئق الدموية، أو 
جعرباج مئصعة لوطار طوي  ئجره  اطر  اسرا يعية  وألن اسرا ي  نجحج ف  ا ناج الو ياج المئحد ، 

ية ف  الو ج نفسق، مريجن ج  ما يحوق مصعحة اسرا ي  يحوق المصعحة األأو باألحر  اي ام ا، بد
ية ف  ج  ما يئععق بواايا مريجأجدن  أجلر ميت  ال  ا عئواد بدن اسرا ي  ه  الئ  ئوود السياسة األ

الشرق األوسط، عع  األ  ، وهو ما يفسر لنا لماذا ئئصرف اسرا ي  جدن ا  و  عأم  غير  ابعة 
عواا، وف  وسع ا انئ اك ج  ما ئشاء من  واعد الوانون الدول ، الئ    ئئسق م  لعحساا وال

 مصالح ا الناصة!
ئربط بين دو  غير مئجاف ة الوو ، وأملعة  "ناصة"ف  ئاري  العت اج الدولية أملعة ونماذ  لعت اج 

ا ية، لجن   يوجد ف  أو اج وأروف معينة أو اسئلن "صغير "ئووا ب ا دو   "جبير "ونماذ  ألدوار 
فيق ملا  واحد لدولة صغير  سي ة السمعة والسعوك اسئطاعج أن ئمسك بدفة السياسة النارجية لوو  
عأم  ئمعك من عناصر الوو  المادية ما يسمح ل ا بئبوؤ مو   الوياد  ف  النأاا الدول ، وئدع  أن 

ف  ئاري  العت اج الدولية ملا  واحد  لدي ا من عناصر الوو  المعنوية ما يؤهع ا لئبوؤ هذه المجانة 
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لدولة صغير  ُئسم  اسرا ي ، اسئطاعج، من نت  عم  ملابر ومئدر  ومئون، أن ئسئول  عع  
عو  الوو  األعأا ف  العالا و عب ا، وهو وا  لق أنطاره وانعجاسائق السعبية ال ا عة عع  السعا 

جلر انئ اجا  ف  عالا اليوا لوواعد الوانون واألمن الدوليين، نصوصا  أن اسرا ي  ه  الدولة األ
 الدول   والسؤا : جيف حدث ذلك 

ية، نصوصا  بعد ان اء مريججانج الحرجة الص يونية  د ئنب ج مبجرا  ال  أن الو ياج المئحد  األ
لم  حالة العالة ومشارجئ ا ف  الحرا العالمية اللانية، ه  الدولة المرشحة طبيعيا  لوياد  النأاا العا

نعفا  لبريطانيا اآلنذ نجم ا ف  األفو ، ومن لا  ررج أن ئرم  بشباج ا ف  هذا ا ئجاه، وجان 
، وبمشارجة ئرومان الذي أصبح 1942ية عاا مريجانعواد المؤئمر الص يون  ف  مدينة بعئيمور األ

و  جدا  ف  سيد البيج البيل بعد أ   من لتث سنواج، ف  ملابة النطة األول  ف  هذا ا ئجاه  
أن هذا الئحرك البارج مجلن الحرجة الص يونية من جسا أول  معارج ا السياسية الجبر  الئ  دارج 

وانئ ج بئبن   رار ئوسيا فعسطين، وهو  1947رحاها فوق مسرح الجمعية العامة لألما المئحد  عاا 
ي ودية الئ  أععن بن غوريون الورار الذي وا  العبنة األول  ىافاء الشرعية الدولية عع  الدولة ال

  ومنذ ذلك الو ج، راحج الحرجة الص يونية ئغا  شباك السيطر  الئدريجية عع  1948 يام ا عاا 
 1956  ال  أن ئمجنج من ا ئماما   صحيح أن هذه الحرجة منيج عاا مريجمراجا صن  الورار األ

بية وما انطو  ععيق من  يود أمعئ ا بنجسة عع  الطريق، فرائ ا ئعويداج النأاا الدول  لنا   الوط
سياسة احئواء ا ئحاد السوفيائ ، غير أن الحرجة الص يونية ما لبلج أن اسئعادج لوئ ا بنفس ا 
وراحج ئئبن  سياسة ا عئماد عع  الذاج ج  ئلبج لعو ياج المئحد  أن ا حعيف يمجن ا عئماد 

ق الحرجة الوومية العربية المئحالفة م  ععيق، وف  وسعق ئوديا ندماج أجبر بجلير مما ئسئطيع
ا ئحاد السوفيائ   وعندما ئمجنج اسرا ي  من ئوديا برهان  اط  عع  صحة ما ئوو ، بئمجلن ا من 

، أدرجج الو ياج المئحد  1967الحاق هايمة عسجرية ساحوة بجيوق لتث دو  عربية مجئمعة عاا 
م  ا ئحاد السوفيائ ، ومن لا  ررج أن ئودا ل ا  أهميئ ا جحعيف اسئرائيج  ف  المواج ة الشامعة

دعما  غير محدود أو مشروط ورفاج ج  الاغوط الدولية الرامية ال  حمع ا عع  ا نسحاا من 
، وربطج ا نسحاا من ا بالئوص  ال  ئسوية سياسية شامعة 67األراا  العربية الئ  احئعئ ا عاا 

 بين اسرا ي  والدو  العربية ئئامن ان اء حالة الحرا وئطبي  العت ة 
 ، رغا انحيااه الوااح ال  اسرا ي ، بدا ف  نأر جليرين اروريا  مريجوالوا  ، أن هذا المو ف األ

اىسرا يع ، والئ  ُعرفج  -لعئوص  ال  صيغة ئسمح بئسوية مئواانة لمجم   اايا الصراج العرب  
لا ااطرج  73ر هذه الصيغة عوا حرا   و د  بعج مص"األرل مواب  الستا"ف  ما بعد بصيغة 

الدو  العربية لوبول ا ئباعا  ف  الن اية، ال  أن ئا ئبني ا ف  شج  جماع  ف  مؤئمر الومة العربية 
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  ولو جانج الو ياج المئحد   د ألوج بلوع ا وراء هذه الصيغة، والئ  2002الذي عود ف  بيروج عاا 
وا  امة دولة فعسطينية مسئوعة ف   1967ربية المحئعة عاا ئعن  انسحاا اسرا ي  من ج  األراا  الع

الافة الغربية و طاج غا  عاصمئ ا الودس الشر ية، مواب  ان اء حالة الحرا م  اسرا ي  جنطو  
أول  نحو ا امة عت اج طبيعية جامعة بين ا وبين الدو  العربية، لجانج  د  دمج ندمة جعيعة ليس 

نما لعو ياج المئحد  نفس ا ولعستا العالم  جج   غير أن اسرا ي ، فوط ىسرا ي  والدو  العربي ة وا 
، رفاج هذه الصيغة فععيا  رغا الئأاهر بوبول ا 73والئ  راحج ئئجق يمينا  باسئمرار منذ حرا 

شجعيا ، وبذلج ج  ما ف  وسع ا لإلج اا ععي ا ن ا يا   وألن ا أدرجج أنق لن يجون ف  مودورها 
رل مواب  الستا ن ا يا  ا  اذا امنج انحياا الو ياج المئحد  الئاا ال  مو ف ا، ئوويل صيغة األ

فود راحج اسرا ي  ئبذ  ج  ما ف  وسع ا لسد اللغراج ف  عت ئ ا بالو ياج المئحد  وىحجاا 
   و  شك ف  أن ا شعرج بوعق جبير عوا فوا مريج بائ ا أجلر فدجلر عع  مراجا صن  الورار األ

  غير أن الصراج 2008اما ف  ا نئناباج الر اسية الئ  ُأجريج ف  ئشرين اللان  )نوفمبر( عاا أوب
الذي نشا بين أوباما ونئانياهو، مجئوما  ف  البداية وصانبا  ف  أوانر أياا أوباما ف  البيج 

عع   األبيل، أجد مر  أنر ، وبما   يدج مجا   ألي شك، أن  باة ر يس الواراء اىسرا يع 
   نفسق مريجية ئبدو أشد من  باة الر يس األمريجمفاص  الدولة األ

ية، ومن الوااح أنق مريجواليوا، يعئود نئانياهو أن ئراما هو رج  اسرا ي  ف  الو ياج المئحد  األ
يشعر با مئنان ئجاه  راره ا عئراف بالودس عاصمة أبدية موحد  لدولة اسرا ي   ويبدو أن نئانياهو 

يدرك بعد ما ينطوي ععيق الوا  الحال  من مفار ة  د   ئصا ف  مصعحة اسرا ي  عع  المد  لا 
الطوي   فنئانياهو وئراما وج ان لعمعة واحد  ئعجس أحط ما يمجن لعنفس البشرية األمار  بالسوء أن 

حي  ئحمعق من نوااج الشر والحل عع  جراهية ورفل اآلنر المنئعف واسئبعاده وئ ميشق، اذ يسئ
 عع  أملال ما اىيمان بويا الئسامح والئعايق 

لذا أعئود أن الستا ف  منطوة الشرق األوسط وف  العالا لن يئحوق ا  اذا: ئغيرج اسرا ي  من 
الدان ، وهو ما يبدو ل  أمرا  مسئبعدا  ال  درجة ا سئحالة ، أو ئغيرج الو ياج المئحد  من الدان ، 

مت  لجن شروط ئحووق لا ئئوافر بعد، أو أ ور فجو  ف  المصالح بين وهو ما يبدو ل  أمرا  محئ
اسرا ي  والو ياج المئحد  ئؤدي ال  اند ج الصراج الحئم  بين ما، األمر الذي يصعا ئصولر 
حدولق ا  اذا ئغير العالا العرب  وامئعك مصيره بنفسق  وهذا هو ما أعئود أنق ينبغ  أن يحدث، 

 عاا  وسيحدث ولو بعد ألف
 31/1/2018الحياة، لندن، 
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 الرغبة في الحياة إرهاب أيضا! .11
 ئجريا الوسا   الشعبية الوديمة لعناا  السعم  اد سعوك األنأمة الومعية

 عميره هاس
الموجق لعسعطة  "ارهاا البناء"بعد انئراج اىرهاا الشعب  والوانون  ينرجون ععينا بمصطعح 

دو الذين  اموا ببناء مدرسة من اطاراج السياراج  وغد ا سيعئبر الفعسطينية وا ئحاد األوروب  والب
 الئمسك بالحيا  ارهابا ا المصدر( 

الئساوق يوئا  من المملعين اىسرا يعيين الرسميين الذين سيسافرون ف  هذا األسبوج ال  بروجس  
طة معاليق أدوميا ئوديا اسئدعاء لواير  نارجية ا ئحاد األوروب  فيدريجا موغرين  لعئحويق ف  شر 

بئ مة نشاط ارهاب   باليد األول  سيحص  مملعو اسرا ي  بوساطة المواو  الفعسطين  من الباطن 
عع  شيك سمين من ا ئحاد األوروب  سيعول الارر الذي ئسبا بق فدس دونالد ئراما وئوعي  

األمن (  وباليد  المساعداج لعسعطة الفعسطينية واألونروا )ئوعي  ئموي  السعطة يار بالئنسيق
 األنر  سيودمون اسئدعاء لعئحويق بئ مة اىرهاا ومساعد  اىرهاا 

بسبا اوشفيئس أو بسبا العت ة الععمية ا األمنية م  اسرا ي ، سيئعو  المملعون األوروبيون بابئسامة 
  "دا ما عرفنا أن هناك روح فجاهة عالية لد  الي ود"ا سئدعاء لعئحويق  سيوولون 

ولون، وهذا ليس فجاهة، ان هذا اسئعداد لعمعية طرد أنر   ف  مو   الجنيسج ف  الشبجة ها يو
  المجرمون ف  هذه المر  ها السعطة الفعسطينية "ارهاا بناء"يرفرف ععنا ئعريف جديد لإلرهاا: 

والبدو وا ئحاد األوروب   المحام  والواا  والمنفذ هو عاو الجنيسج موئ  يوغف من البيج 
ودي، الذي هو أياا ر يس العجنة اللانوية لشؤون طرد الفعسطينيين الئابعة لعجنة النارجية الي 

 واألمن والمعروفة أياا باسا العجنة اللانوية لعشؤون المدنية واألمنية ف  ي ودا والسامر  
ئيا    المنطوة ذائ ا الئ  حول ا ا ح"ارهابا"لود سم  يوغف البناء الفعسطين  ف  الافة الغربية 

اىسرا يع  ال  أساس وجوده: المنطوة ) (، الئ  في ا ج  نيمة واسطب  وأنبوا مياه ئحئا  ال  
رنصة بناء منا والئ    نعطي ا  ومن يريدون اسجان اوجين شابين ف  غرفة ناصة ب ما أو ئغيير 

 سيد النيمة البالية الئ  ئدلف أو بناء صف ف  رواة أطفا  ا يجا ععي ا منالفة  انون ال
حدث ئودا ف  هدا  2017ف  يوا النميس الماا  جانج العجنة اللانوية لشؤون الطرد مسرور : ف  

مبان فعسطينية ف  المناطق ) (  جاء من ا أ يا بئموي  أوروب   ف  جعساج العجنة دار الحديث 
 ا جرفاناج  دا ما عن الو احة األوروبية ف  ئموي  المبان   العغة الئ  ئنعق الوا   الوهم ، سمئ

الئجمعاج الفعسطينية، سمئ ا موا  ، ووجودها ف  هذا المجان لعشراج السنين، سمئق سيطر ، 
 والمنطوة المحئعة، سمئ ا أراا  دولة 
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، الذي هو مأاهراج لمدنيين اد جنودنا المسعحين   منا "ارهاا شعب "لود  منا بانئراج ئعريف 
ير العنيف اد األنأمة الومعية جإرهاا ب  دي اس  بئجريا الوسيعة الشعبية الوديمة لعناا  غ

اد جرأ  الفعسطينيين عع  الئوجق ال  المحاجا الدُّولية  اآلن أياا جرمنا  "حرا  انونية"صرننا 
 باىرهاا من يبنون مدرسة ومرحااا  وبعد غد سيجرمون باىرهاا بسبا ئصميم ا عع  الحيا  

الين، الئ   امج ببناء مدرسة من اطاراج السياراج ف  الحاور ف  الجعسة رجاوا عع   بيعة الج 
المنطوة الئ  ئعيق في ا منذ عشراج السنين، والئ  ئا  مسئوطنة جفار أدوميا عين ا ععي ا  اىدار  
المدنية ئصما عع  نو  الئجم  البدوي لعج الين بالوو  ال  منطوة نصصج ل ا ف  أبوديس، اد 

 رغبة أبوديس 
ين ف  الجعسة ئفانر الوا ا بدعما  ر يس بعدية معاليق أدوميا، غاي يفراح، بدنق من بين ج  المئحدل

ف  الئسعينياج وف  ذرو  المفاوااج ف  أوسعو ومن أج  ئوسي  المسئوطنة طرد جنودنا وموأفونا 
  1948م اج من أبناء  بيعة الج الين من األرل الئ  عاشوا في ا منذ طردها من النوا بعد عاا 

مي ا ال  منطوة محدد   را مجا النفاياج ف  أبوديس  اآلن يوو  الوا ا باألعما  ان لود ئا ر 
هذا "ئنصي  منطوة أنر  ف  المنطوة نفس ا المحدد  لحمولة أنر  من الوبيعة نفس ا هو نطد  

يمجن أن ينعق لد   بيعة الج الين، المحاذية لمعاليق أدوميا، الشعور بدن الدولة سعمج بوا   
  "هناكوجودها 

ما الذي يوولق  ف  الحويوة، الدولة لا ئسعا أياا بوجودها ف  أبوديس  السيد يفراح يوو  لنا ان 
 اىنتء بالوو  المنطط لق يجا أن يجون نطو   ب  الطرد الن ا   ال  مجان غير معروف 

 30/1/2018هآرتس 
 31/1/2018القدس العربي، لندن، 
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