
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 القسامي المطارد أحمد جرار يفلت للمرة الثالثة ويسجل نقطة في ملعب منظومة األمن اإلسرائيلية
 سنوقف ألف عقد بطالةو مليون دوالر  200يفوق  2018لدينا عجة لعام  :ونروا في زةةاأل مدير 
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 وةير إسرائيلي: تعاون أمني استخباري كبير مع القاهرة

 تل أبيب وُيستقبل بالكنيستفي أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين 
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 5 االتحاد األوروبي إلجراء مراجعة نقدية لع قته مع "إسرائيل" ودعتمنظمة التحرير  :تركيةقناة   3.
 5 قيد التنفيذ ويحتاج لخطط وبدائل" إسرائيلف": فك االرتباط بواصل أبو يوسف  4.
 6 ندرس االنفكاك من "الشيكل" اإلسرائيلي :اشتية  5.
 6 مجدالني: واشنطن فشلت في فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية  6.
 7 المتحدة في القدس تصعيد احت لي األممالحكومة: "ضريبة األم ك" على الكنائس ومباني   7.
 7 للعدوان اإلسرائيلي على جنين تدين فلسطينيةالالخارجية   8.
 7 اشتية: إنفاء مشروع تطوير مستشفى المقاصد بمنحة ماليةية  9.

 7 اعتبارًا من الشفر الماضي %5تعلن صرف ع وة  ةوةارة التربية الفلسطيني  10.

 8 في تسليم ناشطين ل حت ل الفلسطينية كشف كيف تورطت السلطةي"الرسالة" تقرير لف  11.
 

  المقاومة:
 9 واألمريكية في العواصم العربية واإلس مية اإلسرائيليةمحاصرة السفارات يدعو إلى  يةالح  12.
 10 القسامي المطارد أحمد جرار يفلت للمرة الثالثة ويسجل نقطة في ملعب منظومة األمن اإلسرائيلية  13.
 10 فاضة: الخليل عاصمة حماس بالضف ة مفيأة الندالع هجمات مؤلمةتل أبيب ُتحذ ر من عسكرة االنت  14.
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 12 للس م ية العملية السياسية وصوالً مركةية فتح: على المجتمع الدولي بناء آلية قادرة على رعا  16.
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 15 آيةنكوت: حرب محتملة بغةة بسبب األةمة اإلنسانية  22.

 16 زاباي: في حال تغيير الحكومة سأعمل على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين  23.

 16 اإلسرائيلية تصادق على تحويل البؤرة االستعمارية "حافات جلعاد" إلى مستعمرة الحكومة  24.
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 17 وةير إسرائيلي سابق يتمنى سيطرة اليمين المتطرف على أوروبا  27.

 18 الملياردير اليفودي سوروس: ادعاءات نتنياهو بتمويلي المظاهرات كاذبة  28.

 18 األفارقة مصلحة السجون اإلسرائيلية: ال مكان لسجن طالبي اللجوء  29.
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 19 وترفع قيمة ضريبة المسقفات تفاد ضغوطابلدية االحت ل في القدس تصع     31.
 19  قطاع زةة جمعية رجال األعمال الفلسطينيين: م مح االنفيار الكامل بدأت تظفر في  32.
 20 سعى لتطوير واستثمار األراضي الوقفيةناألوقاف:   33.
 20 قعائلة الطيراوي: لن ندفن ابننا المغدور قبل تشكيل لجنة تحقي  34.
 20  الماضي كانون الثاني/ يناير خ ل شفر جديداً  مولوداً  4,859: زةة  35.
 21 نقيب موظفي قطاع زةة يطالب حكومة الحمد هللا باالستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني  36.
 21 أنقذونا من جحيم الحصار قطاع زةة:طفل في  6,000نحو   37.
 22 يسعون إلنقاذ مقبرتين إس ميتين في حيفا ويافا 48فلسطينيو   38.
 22 الجاري فبرايرشباط/  13تأجيل محاكمة عفد التميمي إلى   39.
 22 تصعيدجنين تودع شفيدها أبو عبيد وتتوعد بال  40.
 23 قلق في زةة من عدوان إسرائيلي رابع  41.
رطان ثاني مسبب للوفاة بين الفلسطينيين  42.  23 الس 
 24 تكدس النفايات في مناطق القدس المعةولة  43.
 24   لبطولة العرب في الشطرنجوالفضية الميدالية الذهبية ان طف ن فلسطينيان يحصد  44.
 25 في مسابقة نموذج الجامعة العربية األولىثانوية بيسان في مخيم عين الحلوة تحصد المراتب   45.

 
  : مصر
 25 ةوةير إسرائيلي: تعاون أمني استخباري كبير مع القاهر   46.
 26 سيناءداخل في عمليات عسكرية  "إسرائيل"الجيش المصري ينفي مشاركة   47.

 
  لبنان: 

 26 لبنان: الرؤساء الث ثة يرسمون خريطة طريق لمواجفة تفديد ليبرمان النفطي... والجدار  48.
 

  عربي، إس مي:
 27 تل أبيب وُيستقبل بالكنيستفي أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين   49.
 28 دوالرليون م 10لفلسطين بف تركيا تقدم دعماً   50.
 28 قضية القدس مجلس الع قات الدولية يعقد اجتماعه السابع متناوالً   51.
 29 اتحاد المحامين العرب" يدعو واشنطن للفصل بين السياسي واإلنساني"  52.
 30 رصد إسرائيلي لمخاطر تفكك ليبيا  53.

 
  دولي:

 31 سنوقف ألف عقد بطالةو مليون دوالر  200يفوق  2018لدينا عجة لعام  :ونروا في زةةاأل مدير   54.
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 31 "إسرائيل"قوات أمريكية تنشر منظومات مضادة للصواريخ في   55.

 32 تستنكر الفجمة اإلسرائيلية ضد وةيرة هولندية "الع قات الدولية"  56.

 32 لمثقفين الفرنسيين حول األطفال الفلسطينيين في سجون االحت للبيان   57.

 33 " لجائةة نوبل للس مبي دي أسترشيح حركة "  58.

 33 لوكسمبورغ تدعو أوروبا التفاقية شراكة مع فلسطين  59.

 33 اليونسكو تختار فلسطين إلط ق النسخة العربية من تقريرها حول حرية الصحافة  60.

 34 مب بشأن القدساإلع ن تر  لفلسطين ورفضاً  تظاهرة في سويسرا دعماً   61.
 

  :تقارير
 34 مب حل القضية الفلسطينيةاصفقة القرن.. هكذا يرى تر تقرير:   62.

 
  حوارات ومقاالت:

 37 بسام أبو شريف... ب أمام الكونغرس؟ماذا علينا أن نتوق ع بعد خطاب ترام  63.

 40 فاتنة الدجاني... ؟"قيادة بديلة"  64.

 42 سمدار بيري... حرب الشمال المرتقبة وعجة حكومة الحريري  65.

 43 يوسي ميلمان... هل سترد مصر الجميل لحكومة نتنياهو؟  66.
 

 45 :كاريكاتير
*** 

 
 مراكة صحية بغةة 10مستشفيات و ث  توقف المول دات الكفربائية في  .1

مستشفيات  3قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم األحد، إن : نور أبو عيشة - غزة
وقال أشرف  بسبب نفاد الوقود.مراكز صحية أساسية توقفت موّلداتها الكهربائية عن العمل  10و

القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان وصل األناضول، "توقفت صباح اليوم المولدات 
 10مراكز صحية جديدة، ليرتفع عدد المراكز المتوقفة مولداتها عن العمل إلى  3الكهربائية في 

من التداعيات "الصحية" على  وحّذر القدرة مستشفيات". 3مراكز، إلى جانب توقف المولدات في 
 المرضى والمترتبة على توقف عمل تلك المولدات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

 4/2/2018، للنباء األناضولوكالة 
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 ونروال دعمفا لوسترفع  شع : اليابان ستعترف بدولة فلسطين على مراحل .2
ات الدوليننة نبيننل شننعث أن اليابننان سننتعترف أعلننن مستشننار الننرئيو للشننرون الخارجيننة والع قنن :رام هللا

بالدولة الفلسطينية على مراحل بدأت بقيام وزير خارجيتها تارو كونو بجمع تواقيع لبرلمنانيين لمطالبنة 
رفع مستوى التمثينل الدبلوماسني الفلسنطيني فني طوكينو منن مكتنب إلنى  حكومتهم باالعتراف، ومن ثمّ 

ل شننعث، فنني حننديث إلذاعننة "صننوت فلسننطين " الرسننمية، وقننا ممثليننة يلينند بعنند ذلننك اعتننراف رسننمي.
عن االسنتفراد  ، إن اليابان تريد تشكيل إطار دولي جديد إلدارة العملية السلمية بعيدا  4/2/2018 األحد

إلى أنها ملتزمة بالندعم السياسني والمنالي لفلسنطين، وقند جنددت التزامهنا  األمريكي بهذا الملف، مشيرا  
تها المالينة لووننروا لتيطينة العجنز بعند اماسنهإفي قطناع غنزة وكنذلك رفنع نسنبة بتمويل مشاريع المياه 

 خفض التمويل األمريكي.
 4/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االتحاد األوروبي إلجراء مراجعة نقدية لع قته مع "إسرائيل" ودعتمنظمة التحرير  :تركيةقناة  .3

تقرينر لمحطنة تلفناز تركينة بنلمانينا أن منلمنة التحرينر الفلسنطينية دعنت  كشنف: خالند شنمت -برلين 
وحسنب القنناة، فقند  ."إسنرائيل"االتحاد األوروبني فني خطناب رسنمي إلجنراج مراجعنة نقدينة لع قتند منع 

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات فني خطابند الموجند لنوزراج 
تمنننارو منننن خننن ل اعتقالهنننا األطفنننال والنشنننطاج المننندنيين  "إسنننرائيل"ل األوروبينننة إلنننى أن خارجينننة الننندو 

وذكنننر عريقنننات أن االتحننناد  الفلسنننطينيين انتهاكنننا ل تفاقنننات الموقعنننة بينهنننا وبنننين االتحننناد األوروبننني.
األوروبنني لديننند إمكانينننات كافينننة، يمكنننند توليفهنننا لممارسننة مزيننند منننن الضنننيط علنننى شنننريكتد التجارينننة 

 ، لتطلق سراح سبعة آالف أسير فلسطيني معتقلين بسجونها، وبينهم ث ثمئة طفل."إسرائيل"رئيسية ال
 4/2/2018 ،الجةيرة نت، الدوحة

  
 قيد التنفيذ ويحتاج لخطط وبدائل" إسرائيلف"واصل أبو يوسف: فك االرتباط ب .4

مننة التحريننر، إن القيننادة قننال واصننل أبننو يوسننف، عضننو اللجنننة التنفيذيننة لمنل: كفنناح زبننون - رام هللا
، سياسيا  واقتصاديا  وأمنيا ، على طريق تجسنيد الدولنة "إسرائيل"الفلسطينية قررت االنفكاك الكامل عن 

وأضنناف أبننو يوسننف لننن"الشرق األوسننط": "ثمننة لجنننة عليننا سننتهتم باالنفكنناك  الفلسننطينية علننى األرض.
االرتبنناط أمنيننا  واقتصنناديا ، بمننا يشننمل  السياسنني، وطلبنننا مننن الحكومننة أن تضننع لنننا خطننة لتنفيننذ فننك

وأوضن  أن لجننة  وتابع: "هذا يعني إلياج االتفاقات السياسية واألمنية واالقتصادية". البدائل المتاحة".
حتننى تعتننرف بالدولننة  "إسرائيلن"عليننا مننن التنفيذيننة ومركزيننة فننت  والرئاسننة، سننتتابع تعليننق االعتننراف بنن
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وأردف: "فني األثنناج، الحكومنة  ."إسنرائيل"قنف الع قنات السياسنية منع الفلسطينية. وهنذا يعنني أيضنا  و 
 ستبحث خياراتها والبدائل المتاحة لوقف التنسيق األمني والتخلص من التبعية االقتصادية إلسرائيل".

 5/2/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 
 ندرس االنفكاك من "الشيكل" اإلسرائيلي :اشتية .5

ال عضننو اللجنننة المركزيننة لحركننة فننت  محمنند اشننتية إن لجنننة، تشننكلت، قنن: ناديننة سننعد النندين - انعّمنن
الفلسطيني من العملة اإلسرائيلية "الشيكل"، ضمن خطنوات إنهناج الع قنة منع  االنفكاك، "تدرو مرخرا  

، وذلننك فنني إطننار الخطننة االسننتراتيجية الوطنيننة وقانونيننا   وأمنيننا   واقتصنناديا   سننلطات االحننت ل، سياسننيا  
ن عمننل هننذه اللجنننة ينضننوي "فنني إطننار أهننداف أوأضنناف اشننتية، لننن"اليد"،  .ضننعها مننرخرا  التنني جننرى و 

التنني تصننيا قننرارات المجلننو المركننزي الفلسننطيني ضننمن خطننة عمننل تنفيذيننة"،  اللجنننة األوسننع نطاقننا  
 حول تعليق االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني مع االحت ل، وفك االرتباط معد.

أن "االقتصاد الفلسطيني يخسر مئات م يين الدوالرات من اسنتخدام عملنة بديلنة، حينث يبلنا وأوض  
 مليار شيكل". 23حجم تداول الشيكل في األراضي الفلسطينية المحتلة نحو 

وشندد علنى ضنرورة "تييينر  ،وطنيا   السلطة" غير مطروح للبحث، باعتبارها إنجازا   وأكد اشتية أن "حلّ 
 ن سلطة خدمات ورواتب إلى نواة دولة".وليفة السلطة، م

 5/2/2018 ،الغد، عم ان
 
 مجدالني: واشنطن فشلت في فتح قنوات اتصال مع شخصيات فلسطينية .6

أشننرف الهننور: قننال أحمنند مجنندالني، عضننو اللجنننة التنفيذيننة لمنلمننة التحريننر الفلسننطينية، إن  -غننزة 
ب ت، حننناول اختنننراق الحصنننار النننذي المبعنننوث األمريكننني للسننن م فننني الشنننرق األوسنننط، جيسنننون غنننرين

علننننى اعتننننراف رئيسنننند دونالنننند ترامننننب بالقنننندو عاصننننمة  تفرضنننند علينننند القيننننادة الفلسننننطينية، احتجاجننننا  
من الضفة اليربية ومثلهم من قطاع غزة، لكن  3، حيث دعا رجال أعمال فلسطينيين للقائد "إسرائيلن"ل

لقدو العربنننني" إن السننننلطة والقينننننادة ويقننننول مجنننندالني فنننني تصننننريحات لننننن"ا محاوالتنننند بنننناجت بالفشننننل.
الفلسنننطينية ال تشنننعر بنننالقلق إزاج المحننناوالت األمريكينننة، ألنهنننا حسنننب قولننند لنننن تجننند آذاننننا صننناغية ال 

لكند قال إن بعض الفلسطينيين قد يشاركون في الفطور السنوي النذي يقيمند البينت  .وال وطنيا   سياسيا  
. وأضاف أن الكثير من المشناركين استشناروا حو ألفي شخصن، الذي يضم 10/2/2018األبيض في 

 السلطة إن كان بإمكانهم المشاركة ولم تعترض على ذلك.
 5/2/2018 ،القدس العربي، لندن
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 المتحدة في القدس تصعيد احت لي األممالحكومة: "ضريبة األم ك" على الكنائس ومباني  .7
، دفنننع منننا تسنننمى بضنننريبة سنننرائيلياإلفنننرض سنننلطات االحنننت ل  الفلسنننطينيةحكومنننة الوصنننفت  :رام هللا
فنني مدينننة القنندو المحتلننة، بنننند  األونننرواالمتحنندة، ومنهننا وكالننة  األمننمعلننى الكنننائو ومبنناني  األمنن ك

. وقنال المتحندث وأهلهناتجاه المدينة  اإلسرائيلييندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد االحت لي 
: إن سننلطات االحننت ل بإقنندامها 4/2/2018 الرسننمي باسننم الحكومننة يوسننف المحمننود فنني بيننان األحنند

التبرينر  المحمنود. ووصنف ى أهنل القندوعلى هذه الخطوة إنما تستهدف فرض مزيد من التضييق عل
الذي ساقتد سلطات االحت ل حول ذلك والقائل: بننها ال تفرض الضرائب على دور العبنادة بنل علنى 

 نب(. ند )عذر أقب  من ذنالتجارية التابعة لها ب األعمال
 4/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للعدوان اإلسرائيلي على جنين تدين فلسطينيةالالخارجية  .8

 أكننندت وزارة الخارجينننة الفلسنننطينية أن منننا قامنننت بننند قنننوات االحنننت ل وأجهزتهنننا األمنينننة ضننندّ  :رام هللا
والعنصرية والكراهية الذي يتفشى داخل الفلسطينيين العزل في جنين، "تنكيد جديد على حجم التطرف 

مرسسات االحت ل العسكرية والسياسية، نتيجة لحم ت التحريض واسعة النطاق والتعليمات والفتاوى 
 الدينية التي يطلقها المسرولون والحاخامات، كنهج تربوي عنيف ضد الفلسطينيين".

 5/2/2018 ،الحياة، لندن
 
 المقاصد بمنحة ماليةية اشتية: إنفاء مشروع تطوير مستشفى .9

أعلن رئيو المجلو االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار "بكدار" محمد اشتية إنهناج تنفينذ  :القدو
مشننروع تطننوير مستشننفى المقاصنند الخيريننة فنني مدينننة القنندو، بتمويننل قنندره مليننون دوالر أمريكنني، مننن 

: "إن المشننروع شننمل لنندة فنني تصننري  وقننال اشننتي الحكومننة الماليزيننة عبننر منلمننة التعنناون اإلسنن مي.
مليننون دوالر، إلننى جاننب إنشنناج وتشنطيب وتوسننعة المستشننفى  540توريند أجهننزة ومعندات طبيننة بقيمنة 

 ألف دوالر". 400موزعة على أربعة طوابق بتكلفة تزيد عن  مربعا   مترا   490بمساحة 
 4/2/2018 ،فلسطين أون الين

 
 اعتبارًا من الشفر الماضي %5وة تعلن صرف ع   ةوةارة التربية الفلسطيني .01

إجنراجات صنرف  إتمنام، عنن 5/2/2018 ، األحدالفلسطيني علنت وزارة التربية والتعليم العاليأ  :رام هللا
مننن الراتننب األساسنني، إضننافة علننى عنن وة طبيعننة العمننل اسننتنادا  وتنفيننذا  لخطنناب الننرئيو  %5عنن وة 
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ت التربينة أن الفئنات المسنتهدفة منن هنذه العن وة هني: وبينن محمود عباو وفقا لما ذكرتد وكالنة "وفنا".
)المعلمنننون، ومنننديرو المننندارو، واإلدارينننون منننن أصنننل معلنننم(، حينننث صنننرفت للمنننولفين العننناملين فننني 
المحافلات الشمالية، علما  بننند سنيتم صنرفها لمنولفي المحافلنات الجنوبينةا وفنق التنزام وزارة المالينة 

 خ ل األيام القادمة.وذلك في ملحق راتب الشهر الحالي 
 4/2/2018 ،القدس، القدس

 
 في تسليم ناشطين ل حت ل الفلسطينية كشف كيف تورطت السلطةي"الرسالة" تقرير لف .00

كشننفت مصننادر فلسننطينية وحقوقيننة مطلعننة عننن معلومننات خطيننرة حننول : محمننود هنيننة –الرسننالة نننت 
 اإلسننرائيلي، والتنني وصننلت ذروتهننا حنندّ التعنناون األمننني بننين السننلطة الفلسننطينية ومخننابرات االحننت ل 

علنننى التحقينننق منننع معتقلنننين سياسنننيين لننندى السنننلطة بنننل  اإلسنننرائيليالمباشنننر منننن الشننناباك  اإلشنننراف
التي حصلت عليها صحيفة الرسالة، فإن عناصر من الشاباك حققوا مع  اإلفاداتوبحسب  وتعذيبهم.

خن ل المشناركة فني التحقيقنات بسنجني معتقلين سياسيين بطرق مباشرة وغير مباشرة، سنواج كنان منن 
 ، أو التحقيق معهم عبر شاشات عرض.وأريحاالجنيد 

فينننديوهات مصننورة لهنننم  اإلسننرائيليةوتفينند المصننادر أن عنننددا  مننن الناشنننطين أكنندوا عننرض المخنننابرات 
 تلهر اعترافاتهم أثناج اعتقالهم لدى امن السلطة الذي عرض عليهم تسجي ت لمكالماتهم الخاصة.

سب المعلومات فان أمن السلطة طلنب منن معتقلنين سياسنيين فني الضنفة تسنجيل فينديوهات تشنوه وبح
 نها تسعى إلثارة االنق ب في الضفة.نحركة حماو في غزة واالدعاج ب

صندار  المربند،  حندّ  إلنىبحقهنم بعضنها وصنل  أحكناموتسببت هذه التحقيقات بكشف خ يا للمقاومنة واص
 لضفة.بحسب قيادات في حركة حماو با

النائب في المجلو التشريعي عن حركة حمناو باسنم الزعنارير، كشنف للرسنالة عنن معلومنات خطينرة 
إلننى أن المحققننين اإلسننرائيليين كننانوا  داريننا ، مشننيرا  إمننن النننواب  تتعلننق بنسننباب اعتقننال االحننت ل عننددا  

ول نشنناطهم وجننود تقننارير مننن جهننات رسننمية فنني السننلطة الفلسننطينية حنن إلننىيرجعننون سننبب التوقيننف 
وأفننناد الزعنننارير أنننند لنننم يعننند سنننرا  أن غالبينننة الننننواب والناشنننطين فننني الضنننفة، ينننتم تسنننجيل  السياسننني.

 مكالماتهم ومراقبتها.
وجود  ،وقد كشف عاصم أبو الهيجا نجل القائد األسير في حركة حماو جمال أبو الهيجا، لن"الرسالة"

 ين واألسرى داخل سجون االحت ل.المقاوم تقارير جاهزة سلمتها أجهزة امن السلطة ضدّ 
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فنني بريطانيننا، إفننادات لناشننطين يركنندون تننورط  اإلنسننانمننن جهتهننا، رصنندت المنلمننة العربيننة لحقننوق 
تركيبهننا فنني غننرف  حنندّ  إلننىأمننن السننلطة فنني التجسننو علننيهم مننن خنن ل زرع كنناميرات سننرية وصننلت 

 نومهم، وتورطها كذلك في تسجيل المكالمات الخاصة بهم.
 http://cutt.us/ELpzFلى التقرير انلر: ل ط ع ع

 5/2/2018 ،الرسالة، فلسطين
 

 واألمريكية في العواصم العربية واإلس مية اإلسرائيليةالسفارات  محاصرةيدعو إلى  الحية .11
السننفارات دعننا قيننادي بننارز فنني حركننة حمنناو، إلننى "حشنند الطاقننات ومحاصننرة : أحمنند صننقر - غننزة

الصنننهيونية واألمريكينننة فننني العواصنننم العربينننة واإلسننن مية ردا علنننى القنننرارات األمريكينننة األخينننرة بشننننن 
القنندو، مركنندا أن الشننعب الفلسننطيني سننيعمل علننى إفشننال كافننة مشنناريع الواليننات المتحنندة األمريكيننة 

او" خلينل الحينة، وأوضن  عضنو المكتنب السياسني لنن"حم التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
أن "االحننت ل اإلسننرائيلي ومننن خلفنند اإلدارة األمريكيننة، تحنناول أن تحسننم القضننايا الكبيننرة فنني القضننية 

"، إلنى أن 21ولفت في مقابلة خاصنة منع "عربني الفلسطينية، المتمثلة باألرض واإلنسان والمقدسات".
جئنننين الفلسنننطينيين النننذين أمريكنننا تتياضنننى عنننن االسنننتيطان النننذي ينكنننل األرض، وتنننرفض عنننودة ال 

وقنننننال إن اإلدارة األمريكينننننة تحننننناول بشنننننتى الطنننننرق أن تسنننننند القننننندو  يمثلنننننون اإلنسنننننان الفلسنننننطيني".
ل حنننننت ل، مركننننندا أن "كنننننل هنننننذه المحننننناوالت التننننني تسنننننتهدف قلنننننب وجسننننند ومحنننننور ارتكننننناز القضنننننية 

 الفلسطينية، ستبوج بالفشل أمام صخرة صمود الشعب الفلسطيني".
شعب ومقاومة وكحركة حمناو، سننبقى نعمنل بكنل جهند لمقاومنة االحنت ل، ورفنض وأضاف: "نحن ك

فشنننال كنننل مشننناريع تصنننفية القضنننية الفلسنننطينيةا سنننواج سنننميت صنننفقة القنننرن، أو النننوطن البنننديل، أو  واص
 .الس م االقتصادي أو سميت المشروع اإلقليمي"

قصنى فني لنل االحنت ل، قنال: وحول الدعوات التي تنطلق منن هننا وهنناك لزينارة القندو والمسنجد األ
"بدال من دعوة األمة العربية واإلسن مية بننن تننتي إلنى المسنجد األقصنى تحنت حنراب االحنت ل، فنإن 
المطلنوب أن ينتم حشنند كنل القننوى، لندعم الشننعب الفلسنطيني فني القنندو سياسنيا وماليننا وأمنينا، والعمننل 

نقاق األموال والمليارات عل  ى ذلك".على تثبيت المواطن المقدسي واص
 4/2/2018"، 21عربي موقع "

 
 
 

http://cutt.us/ELpzF
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 القسامي المطارد أحمد جرار يفلت للمرة الثالثة ويسجل نقطة في ملعب منظومة األمن اإلسرائيلية .11
للمننرة الثالثننة علننى التننوالي تسننجل أجهننزة األمننن والجنني  اإلسننرائيلي، فشنن  ذريعننا فنني الوصننول  :رام هللا

العسننكري لحركننة حمنناو، الننذي تتهمنند بقتننل مسننتوطن  إلننى أحمنند جننرار، عضننو كتائننب القسننام الجننناح
إسننرائيلي الشننهر الماضنني قننرب مدينننة نننابلو، فتخننرج مننن مننناطق حولتهننا إلننى ثكنننات عسننكرية تجننر 
أذيال الخيبة، لعدم وصولها إلى هذا الشاب الذي اشتهر مرخرا بين الفلسطينيين بفعل انف تد من هذه 

 ."الزئبق"المطاردات، حيث أصب  أشبد بن
التابعنة  "الكفينر"فلم تمنض سنوى سناعات قليلنة علنى عملينة عسنكرية شننتها قنوات االحنت ل علنى بلندة 

لمدينة جنين شمال الضفة، حتى عادت مساج ذات اليوم )السبت( لشن هجوم مماثل على بلدة بنرقين 
لننى القريبننة منهننا، مسننتخدمة أعتننى آالتهننا العسننكرية وأحنندث تقنيننات االسننتخبارات مننن أجننل الوصننول إ

، دون أن تننتمكن مننن ذلننك فنني نهايننة المطنناف، لتسننجل فشنن  بعنند فشننل فنني تحدينند مكننان هننذا "الزئبننق"
الناشط الذي تعي  أسرتد في شنمال الضنفة اليربينة، التني تخضنع بكاملهنا لمراقبنة إسنرائيلية وعملينات 

 اقتحام شبة يومية، ع وة على الحواجز التي تقطعها إلى أجزاج عديدة.
ة للجي  شملت دخول بلندة بنرقين بشنكل مفناجم، ومحاصنرة مننازل فني حارتهنا الشنرقية، العملية الثاني

 ."فشلت"قبل أن تعلن وسائل إع م إسرائيلية نق  عن مسرولين عسكريين أن العملية 
فنني الوصننول إلننى المطننارد جننرار، وتحدينند مكننان وجننوده، كننان  "فشننل الجهنند االسننتخباري"وبمننا يركنند 

لذين يشاركون في الهجوم متيقنين أند يوجند داخنل أحند المننازل المحاصنرة، وهنو الجنود اإلسرائيليون ا
أحمند "أمر جرى تنكينده منن خن ل مكبنرات الصنوت التني ننادى عبرهنا أحند أفنراد وحندة االقتحنام يقنول 

ال رح نهدم الحارة بيت بيت  ."سلم حالك واص
الكفير في جنين التي طالتها  وكانت قوات االحت ل قد انسحبت صباح أول من أمو السبت من بلدة

 عملية اقتحام كبيرة، شملت محاصرة أحد منازل البلدة ل شتباه بوجود المطارد جرار في داخلد.
 5/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 االنتفاضة: الخليل عاصمة حماس بالضف ة مفيأة الندالع هجمات مؤلمة عسكرةتل أبيب ُتحذ ر من  .11

( العبنرّي، أمينر بوحبنوط، WALLAوصف المحلنل العسنكري فني موقنع ) زهير أندراوو: - الناصرة
النننذي اعتمننند علنننى مصنننادر أمنّينننةإ وعسنننكرّية قنننال إّنهنننا رفيعنننة الّمسنننتوى، وصنننف مديننننة الخلينننل بنّنهنننا 
عاصننمة حمنناو فنني الضننّفة اليربّيننة، محننّذر ا مننن انفجننارإ وشننيكإ قنند تشننهده فنني لننّل نشننر المزينند مننن 

لية، واإلجنراجات األمنينة المت حقنة، والكمنائن الميدانينة المنتشنرة، فضن   عنن المواقع العسكرية اإلسرائي
وأشارت المصادر عينها، بحسب الموقع العبرّي، إلنى  زيادة أعداد القوات العسكرية في أرجاج المدينة.
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سب أّن جي  االحت ل اإلسرائيلّي على ثقة بنّن الهجوم المسل  الفلسطينّي القادم بات في الطريق، ح
ونقل بوحبوط، عن أوساطإ أمنّيةإ إسرائيلّيةإ قولها، إّند ال توجند مديننة فني الضنفة اليربينة لنيو  تعبيرها.

فيها نوايا للقيام بهجماتإ مسلحةإ، وأّنها تنتلر الفرصة المناسبة للتنفيذ المباشنر، فني لنّل حالنة اليننو 
ن سننيطرة السننلطة الفلسننطينّية، بحيننث التنني تعننم الشننارع الفلسننطينّي، والخشننية مننن أن  تخننرج األمننور عنن

تتحننّين حركننة حمنناو اللحلننة الفارقننة للسننيطرة علننى الضننّفة اليربّيننة، وهنني محنناوالت نجحننت األجهننزة 
 األمنية اإلسرائيلية في كشفها خ ل السنوات الماضية، على حد زعمد.

يننب، تننابع قننائ   إّن مدينننة وتننابع الّمحلّننل العسننكرّي اإلسننرائيلّي، الّمننرتبط بالمنلومننة األمنّيننة فنني تننل أب
ا نفّذوا عمليات طعن خ ل السنوات الث ثة األخيرة، وقتلت العملينات التني  56الخليل أخرجت  مهاجم 
إسننرائيلي ا خنن ل السنننوات العشننرين الماضننية، واصننف ا المدينننة التنني يقطنهننا مننائتي  25نفننذها مسننلحون 

بلننندات ومخيمنننات معروفنننة بوالئهنننا الشنننديد ألنننف فلسنننطيني، بننهنننا منننن أكثنننر المننندن التننني تشنننمل قنننرى و 
 لحماو، بحسب تعبيره.

سننرائيل تخوضننان صننراع أدميننة، ففنني حننين تسننعى األولننى   وأشننار الّمحلّننل بوحبننوط، إلننى أّن حمنناو واص
لتنفينننذ عملينننات عبنننر التنسنننيق بنننين قينننادة الحركنننة المنتشنننرة فننني الضنننفة اليربينننة وقطننناع غنننزة والخنننارج، 

ق المتوقعة، من خ ل عمليات إحباط الخ يا والبنى التحتية لها، بما فيها تنشيل الثانية بإطفاج الحرائ
الهجمات االنفرادية غينر المرتبطنة بحمناو تنليمينا، كمنا أّكند فني تحليلند، النذي يعتمند علنى تسنريباتإ 

 مقصودةإ من القيادة العسكرّية واألمنّية في تل أبيب.
منطقنة، تنكيندهم علنى أّن أوجند االحتكناك المتزايندة ونقل عن عدد من الجننراالت العناملين فني هنذه ال 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد تسفر عن أحداث ال أحد يعلمها، ألّن اآلوننة األخينرة شنهدت سلسنلة 
ملاهرات فلسطينّية عارمة كان يمكن أن  تنتهي بفوضنى عارمنة، وهجمناتإ شنعبّيةإ واسنعةإ، قند تّفضني 

ين المسنلحين، ممنا يعنني ذهناب األمنور لحالنة منن التندهور الميندانّي، لحدوث اشتباكاتإ مع المسنتوطن
  قد تتجاوز الضفة اليربية بنسرها، كما أّكدت المصادر األمنّية الرفيعة في إسرائيل.

ا إّن المستوطنين المقيمين بنالحّي اليهنودّي بالخلينل ال يعرفنون تهديندات منن هنذا الننوع، بنل  وقال أيض 
روفة شهدوها في السابق، رغم أّن المدينة تشهد اشتعاال  تقوم حماو بإذكائند يتخوفون من عمليات مع

ننا، وفنني  بهنندف إحننداث حالننةإ مننن عنندم االسننتقرار، وتسننعى لتنفيننذ هجمننات مسننلحة فنني الخليننل خصوص 
ا. وساق الّمحّلل قائ  ، نق   عن المصادر ذاتها، إّن حماو تقوم بذلك من خ ل  الضفة اليربية عموم 

والتخطننيط المباشننر للعمليننات المسننلحة، والتحننريض فنني المسنناجد، والمرسسننات التعليميننة، بمننا التمويننل 
فيهننا الجامعنننات التننني سنننيطرت عليهننا حمننناو مننننذ سننننوات التسننعينيات، وباتنننت معقننن   أساسننني ا لتجنيننند 
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 المسلحين، أو  من خ ل لجان الزكاة والصدقات التي تسعى لتوفير األموال لعائ ت منفذي الهجمنات
 أو األسرى في السجون اإلسرائيلية.

 4/2/2018، رأي اليوم، لندن
 

 مخاوف إسرائيلية من عمليات للمقاومة الفلسطينية بغةة "من مسافة صفر": العبريموقع "واال"  .11
تسود مخاوف في أوساط الجي  اإلسنرائيلي إزاج احتمنال تعنّرض قواتند العسنكرية فني محنيط : الناصرة

 إسرائيلية. أهدافة ّيقدم مقاومون فلسطينيون على تنفيذها ضد قطاع غزة لعمليات فدائي
وذكننر موقننع "واال" العبننري، األحنند، أن "القيننادة الجنوبيننة" فنني الجنني  اإلسننرائيلي متخّوفننة مننن سننيناريو 

، 1948يقنننوم فيننند فلسنننطينيون باجتيننناز السنننياج الحننندودي لقطننناع غنننزة باتجننناه األراضننني المحتلنننة عنننام 
ضنند أهننداف إسننرائيلية "مننن مسننافة صننفر"ا مننن خنن ل االشننتباك مننع الجنننود أو ليايننات تنفيننذ عمليننات 

 استهداف المستوطنات القريبة، وفق تقديرات جي  االحت ل.
وقننال الموقننع "فنني اآلونننة األخيننرة، ازدادت عمليننات التسننلل مننن قطنناع غننزة عبننر السننياج الفاصننل إلننى 

لسنياج الحندودي، إال أن الجني  يخشنى اللحلنة إسرائيل، وعلى الرغم منن أن المتسنللين اّعتقلنوا قنرب ا
 التي سيحاول فيها فلسطينيون مفاجنة قواتد ومهاجمتها".

حنناالت قننام خ لهننا فلسننطينيون باجتينناز السننياج الحنندودي المحننيط بقطنناع  10ووثننق جنني  االحننت ل 
عنند أن وقننال "إن قننوات الجنني  تعتقننل الفلسننطينيين المتسننللين ب الجنناري. 2018غننزة، منننذ مطلننع عننام 

يكونوا قد دخلوا عدة مئات من األمتار داخل إسرائيل، وفي حاالت استثنائية يجري اعتقالهم على بعد 
يصل إلنى كيلنومتر ونصنف، وهنناك منن يننج  فني التهنرب منن قنوات الجني  لعندة دقنائق داخنل دائنرة 

نية اسنتي ل نصف قطرها مئات األمتار، وهنذا يثينر القلنق منن اللحلنة التني تحناول فيهنا خلينة فلسنطي
طننرق التسننلل لتنفيننذ هجننوما حيننث المسننتوطنات والبننرر االسننتيطانية القريبننة جنندا مننن السننياج األمننني 

 )...(، وهو مكان حساو ومتقلب للياية".
 4/2/2018قدس برس، 

 
 للس م بناء آلية قادرة على رعاية العملية السياسية وصوالً  الدوليمركةية فتح: على المجتمع  .11

ي بشنن القدو، يتطلنب منن المجتمنع مريكت اللجنة المركزية لحركة "فت "، إن اإلع ن األقال: رام هللا
الندولي بنناج آلينة جدينندة قنادرة علنى وضنع األسنناو السنليم ألينة عملينة سياسننية ورعايتهنا وصنوال  للحننل 

قامننة السنن م. م جنناج ذلننك فنني بيننان صنندر عقننب اجتماعهننا فنني مقننر الرئاسننة بننرام هللا، اليننو  السياسنني واص
 األحد، برئاسة رئيو دولة فلسطين محمود عباو، رئيو الحركة.
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وأكندت اللجنننة المركزيننة رفضنها المطلننق لهننذا القنرار، منوهننة إلننى أنند ونتيجننة لهننذا القنرار فننإن الواليننات 
المتحدة قد فقدت أهليتها للعب دور الوسنيط بنين جنانبي الصنراع، ولنم تعند قنادرة علنى لعنب دور راعني 

هو ما يتطلب من المجتمع الدولي بنناج آلينة جديندة قنادرة علنى وضنع األسناو السنليم عملية الس م، و 
قامة الس م.  ألية عملية سياسية وعلى رعاية هذه العملية وصوال  للحل السياسي واص

ورحبت اللجنة المركزية بقيام اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفلسطينية بالبدج في تشكيل لجننة علينا 
 ارات المجلو المركزي للمنلمة، وأكدت أهمية ذلك واستعدادها للمشاركة في عمل اللجنة.لتنفيذ قر 

وأكدت مجنددا  أهمينة العمنل منن أجنل إنجناز الوحندة الوطنينة، واسنتعادة قطناع غنزة علنى طرينق إنجناز 
 االستق ل الوطني لدولة فلسطين، وضرورة االستمرار في بذل الجهود من أجل هذا الهدف المركزي.

 4/2/2018، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
 

 باستفداف قادة الحركة هي إع ن حرب سنتصدى له االحت لتفديدات ": الجفاد" .11
نتنينننناهو بتهديداتنننند إلننننى منسننننق أعمننننال حكومننننة االحننننت ل، يننننوجاف بنيننننامين انضننننم : محمننننود مجادلننننة

 مل عسكري ضد إسرائيل.مردخاي، الذي حذر حركة الجهاد اإلس مي من أي رد أو ع
وردت حركنننننة الجهننننناد اإلسننننن مي علنننننى أقنننننوال نتنيننننناهو وموردخننننناي بنننننالقول إن "تهديننننندات االحنننننت ل 
اإلسنننرائيلي باسنننتهداف قنننادة الحركنننة هننني إعننن ن حنننرب، سنتصننندى لننند"، مجنننددة حقهنننا بنننالرد علنننى أي 

 عدوان بحق قطاع غزة.
 4/2/2018، 48عرب 

 
 باتفم صفحة ناصعة في تاريخ شعبناأهالي برقين سطروا بصمودهم وثحماس:  .11

فننوزي برهننوم، ببطولننة أهننالي قريننة بننرقين جنننوب غننرب جنننين فنني  ،أشنناد الننناطق باسننم حركننة حمنناو
الضنفة المحتلنة، الفتنا أنهننم سنطروا بصنمودهم وثبنناتهم وتصنديهم لقنوات االحننت ل صنفحة ناصنعة فنني 

ن كسنروا هيبنة االحنت ل وأسنقطوا وقال برهوم في تصري  صحفي األحد، إن أهالي بنرقي تاريخ شعبنا.
معادلتنند، مضننيفا لننتكن تجربننة نننابلو وجنننين وبننرقين مثنناال يحتننذى بنند فنني مواجهننة االحننت ل وحمايننة 

ووجنند برهننوم التحيننة إلننى الشننهيد البطننل أحمنند سننمير أبننو عبينند شننهيد الننوطن والواجننب  لهننر المقاومننة.
 ية ع مة فارقة في التضحية والفداج.وأيقونة النضال والمقاومة الذي شكل بدمائد الطاهرة الزك

 4/2/2018موقع حركة حماس، زةة، 
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 وللثأر لدماء الشفداء االنتفاضة وتطويرها للجم االحت ل لتصعيدتدعو  حركة األحرار .11
أداننننت حركنننة األحنننرار، العننندوان اإلسننننرائيلي المتواصنننل علنننى محافلنننة جننننين شننننمال : رام هللا - غنننزة

شاب أحمد سمير عبيد واصابة عشرات أخرين، خ ل اللذي أدى الستشهاد الضفة اليربية المحتلة، وا
مواجهننات مننع جنني  االحننت ل الننذي اقننتحم بلنندة بننرقين غربنني جنننين، بحث ننا عننن المطننارد أحمنند نصننر 

 جرار، الذي يتهمد بقتل مستوطن، جنوبي نابلو، قبل نحو شهر.
 ل وللثننر لندماج الشنهداج، وقالنت فني دعت حركة األحرار لتصعيد االنتفاضنة وتطويرهنا للجنم االحنتو 

واعتبرت في بيان لها، أن دماج الشهداج  بيان لها: "إن دماج الشهيد أحمد عبيد يجب أال تذهب هدر ا".
 "هي صاعق تفجير ووقود االنتفاضة وهي التي تعبد لشعبنا طريق الحرية والتحرير".

 4/2/2018، فلسطين أون الين
 

 يمكننا منع حرب لبنان الثالثةو إلى الحرب  هتتجال  "إسرائيلنتنياهو: " .21
حاول رئيو حكومة االحت ل بنيامين نتنياهو، أمو، ر  الماج البارد  وديع عواودة: – الناصرة 

على التوتر المتصاعد مع لبنان، مكتفيا بتهديد بالتلمي . وخ ل جلسة الحكومة األسبوعية، التي 
غادي آيزنكوت، قال نتنياهو: إن إسرائيل ال تتجد إلى  شارك فيها رئيو أركان الجي  اإلسرائيلي،
أركد على ذلك، كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أنفسنا. "الحرب، ولكنها ستقوم بكل ما يلزم. وتابع 

استمعنا اليوم إلى إيجاز قدمد رئيو هيئة أركان الجي ، لدي ثقة كاملة فيد وفي الجي ، أقوى جي  
. بيد أن نتنياهو لجن لما يشبد "األمر هو هكذا ألننا نواجد تحديات كثيرةفي الشرق األوسط، وجيد أن 

 ."يمكننا منع حرب لبنان الثالثة"التهديد المبطن بقولد 
وقال أيضا إند أوض  للرئيو األمريكي دونالد ترامب وثم للزعماج األوروبيين وللرئيو الروسي، 

بوجودنا هنا نشكل الطرف "تد الدعائية التقليدية ف ديمير بوتين ما ذكره سابقا. وأضاف مكررا مقوال
الرئيسي في الشرق األوسط الذي يصد تمدد اإلس م المتطرف الذي يقاد من قبل إيران وداع  

 ."اللذين يهددان أيضا جميع األطراف األخرى في العالم
 5/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"عمل عسكري ضد  وأأي عدوان ب شام ً  اً ر يدمتلبنان ندمر س: وةراء .20

صعد وزراج إسرائيليون لهجة التهديد والوعيد للبنان وحزب هللا، حيث قال  وديع عواودة: – الناصرة 
نقول لحسن نصر هللا بوضوح تام "، نفتالي بينيت "البيت اليهودي"وزير التربية والتعليم ورئيو حزب 
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نا سنحول لبنان لدمار شامل وسوف يتضرر إند إذا ما تطورت الحرب وسقطت الصواريخ علينا، فإن
 ."الجزج الجنوبي من لبنان بشدة

لكن علينا أن نكون واضحين وحادين في "كما قال إن الحرب ليست باألمر الضروري والحتمي، 
 واالعتداجك منا وتصرفاتنا، وقد أوضحنا أننا لن نسم  بالتهديدات ولن نسم  بتمركز التهديدات 

زير المواص ت واالستخبارات يسرائيل كاتو، فقد بدا أكثر وضوحا في تهديداتد . أما و "على حدودنا
يران، حيث قال لموقع  اإلسرائيلي ردا على سرال حول تيليل النفوذ اإليراني في  "واي نت"للبنان واص

نحذر حزب هللا حليف طهران، من أند في حال شرع بني عدوان وعمل عسكري ضد إسرائيل، "لبنان 
. وباللهجة العنجهية ذاتها "عود سنوات عديدة للوراج إلى العصر الحجري وعصر الكهوففلبنان سي

هدد وزير اإلسكان يوآف غاالنت الجنرال باالحتياط بإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا أخطن هو 
 وحزب هللا وفت  النار على إسرائيل.  

، "فضل، لو أن بشار األسد لم يكن موجوداالعالم سيبدو أ"وعلى صعيد الجبهة الشمالية، قال غاالنت 
 االستراتيجيةمصلحة إسرائيل تملي عليها منع فت  جبهة الجوالن السورية، ونقل األسلحة "مرّكدا أن 
 ."لحزب هللا

 5/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 آيةنكوت: حرب محتملة بغةة بسبب األةمة اإلنسانية .22
اإلسرائيلي غادي آيزنكوت، صباح األحد، أن احتمال اعتبر رئيو أركان الجي  : محمود مجادلة

الجاري ترتفع، بسبب األزمة اإلنسانية المتصاعدة في  2018نشوب حرب في قطاع غزة خ ل العام 
وقال آيزنكوت خ ل جلسة الحكومة، إن الوضع في القطاع  عام ا. 13القطاع الذي المحاصر منذ 

والكهرباج، وأشار إلى أن أزمة الكهرباج هي األكثر حساسية  يتدهور في مجال المياه والمواد اليذائية
نلر ا للروف الطقو الصعبة والحاجة الماسة إلى التدفئة، بحسب ما نقلت القناة اإلسرائيلية العاشرة 

واقترح آيزنكوت إعادة تنهيل قطاع غزة، على أن يكون مشروط ا بحل  عن وزيرين حضرا االجتماع.
يين المعتقلين في غزة. وقال رئيو األركان إند ال بد من بذل جهود كبيرة لمنع قضية الجنود اإلسرائيل

كارثة إنسانية في غزة، وحذر من أن الوضع الحالي يمكن أن يردي إلى مواجهة مع حماو في عام 
عادة  الجاري. 2018 وفّرق آيزنكوت بين المساعدات اإلنسانية الضرورية "لضمان أمن إسرائيل" واص

ع المحاصر، وقال إن "إعادة اإلعمار ال يجب أن تتم قبل استعادة الجنود المفقودين في إعمار القطا
 قطاع غزة والمعتقلين لدى حماو، هذا يعني أن الجي  لن يسم  بإعادة اإلعمار قبل حل القضية".

 4/2/2018، 48عرب 
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 استئناف المفاوضات مع الفلسطينيينومة سأعمل على في حال تغيير الحكزاباي:  .23
 بنيامين نتنياهو باي، بسقوط حكومةال أبيب: تنبن رئيو حزب العمل اإلسرائيلي المعارض، آفي غت

الفساد. وقال إند في حال تييير الحكم، سيعمل على استئناف  قضايا على خلفية في وقت قريب
المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي حال فشلت سيكون على إسرائيل أن تتخذ خطوات أحادية الجانب 

 تنسحب من غالبية المناطق الفلسطينية.و 
يجب علينا عمل كل شيج من أجل إدارة ": "سبت الثقافة"وقال غباي، خ ل مشاركتد في برنامج 

ذا تبين بعد كل الجهود أن الفلسطينيين ال يريدون التوصل إلى اتفاق، يتعين  مفاوضات حقيقية. واص
. "لة إسرائيل، إلى األبد، بيتا  للشعب اليهوديعلينا اتخاذ إجراج من جانب واحد لضمان أن تبقى دو 

إن حرية اتخاذ القرار ليست لهم، بل هي من حقنا، ألند إذا لم تكن دولتان لشعبين هنا، "وأضاف: 
فستكون هناك دولة واحدة ذات أغلبية عربية، ونحن ال نريد الوصول إلى هناك. نحن الذين يجب أن 

نيون إلى وضع يكون عليهم، هم أيضا ، التوصل إلى نتخذ القرارات، ويجب أن يصل الفلسطي
تفاهمات. أعتقد أن علينا أن نفعل كل شيج من أجل الوصول إلى المفاوضات وبناج الثقة الحقيقية 

 ."بين الطرفين، حتى نتمكن من المضي قدما  
 5/2/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 إلى مستعمرة "حافات جلعاد" يةعمار ستاالبؤرة تصادق على تحويل ال يةسرائيلالحكومة اإل .24

صادقت الحكومة اإلسرائيلية باإلجماع أمو على تحويل البررة : أ ف ب - القدو المحتلة
، جنوب غربي مدينة نابلو في شمال الضفة اليربية المحتلة، إلى "حافات جلعاد"االستيطانية 

مدخل هذه البررة. مستوطنة، وذلك بعد أقل من شهر من مقتل حاخام إسرائيلي بالرصاص على 
القرار ّيحول البررة إلى مستوطنة بعدما كانت بررة غير معترف "وذكرت القناة العبرية السابعة أن 

بها، إذ سيتم في المرحلة األولى ربطها بالمياه والكهرباج في شكل منتلم والسماح بتهيئة بنيتها 
 ."مةالتحتية، وفي المرحلة المتقدمة سيتم تحويلها إلى مستوطنة قائ

 5/2/2018الحياة، لندن، 
 

 توصي بتقديم الئحة اتفام ضد وةير الرفاه حاييم كاتس اإلسرائيلية الشرطة .25
الشرطة اإلسرائيلية، أنها أوصت، أمو )األحد(، بمحاكمة وزير الرفاه حاييم كاتو،  أكدتتل أبيب: 

ال الصناعات الجوية وتقديم الئحة اتهام ضده في قضية شبهات فساد عندما كان رئيسا  لنقابة عم
العسكرية اإلسرائيلية. وحسب الشبهات، عمل كاتو مع نجلد بشكل ممنهج، لتقديم مصالحد في 
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حزب الليكود الحاكم. وضمن ذلك، عمل على جمع انتساب إلى الحزب في صفوف طاقم المولفين 
دأب كاتو في الصناعات الجوية، وأيضا  الحصول على أمور أخرى عن طريق الي  والخداع. كما 

ونجلد على مساعدة كل من تعاون معد من طاقم لجنة المستخدمين. وفي المقابل، حصلوا على 
 منافع داخل الصناعات الجوية وخارجها.

 5/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 تطلق خطة لترحيل آالف المفاجرين األفارقة "إسرائيل" .26
على آالف المهاجرين األفارقة تطلب منهم بدأت الحكومة اإلسرائيلية اليوم األحد بتوزيع أوامر 

ألف مهاجر  38الميادرة طواعية خ ل ستين يوما، وذلك قبل أن تبدأ في تنفيذ خطة لطرد نحو 
وتسعى إسرائيل خ ل األشهر المقبلة العتقال األفارقة  أفريقي معلمهم من إريتريا والسودان.

إلى رواندا وأوغندا خ ل فترة تستمر ث ث وتجميعهم في سجن بصحراج النقب، والبدج في ترحيلهم 
 3500وتتضمن الخطة أن يحصل طالبو اللجوج الذين يوافقون على السفر طواعية على  سنوات.

دوالر وتذكرة طيران إلى دولة ثالثة، ويتم استثناج النساج واألطفال واآلباج الذين يعولون أطفاال من 
 خطة الترحيل.

 4/2/2018، الجةيرة نت، الدوحة
 

 وةير إسرائيلي سابق يتمنى سيطرة اليمين المتطرف على أوروبا .27
سابق رافي إيتان، الذي شيل منصب وزير المتقاعدين في السرائيلي اإلوزير ال : نشرصال  النعامي

حكومة إيهود أولمرت، لقطات مصورة، يوجد فيها التحية لقيادة حزب "البديل" األلماني، ويتمّنى 
كذلك اعتذر عن عدم تمكند من  لى ألمانيا فقط، بل على أوروبا بنسرها.للحزب أن يسيطر ليو ع

وأحرجت تلك اللقطات المستويات السياسية والدبلوماسية في  حضور مرتمر الحزب بسبب مرضد.
تل أبيب، إذ قال السفير اإلسرائيلي في برلين، جيرمي سيخاروف، إن ما صدر عن إيتان يدعو 

 للخجل.
على موقفد قائ  : "لن أتراجع عن أقوالي، مصالحنا  عة العبرية العامة أصّر إيتانفي مقابلة مع اإلذا و 

وأضاف: "إنني أرى في اليمين  تقتضي وجود منلومات تتوّلى مواجهة التشكي ت اإلس مية".
األوروبي رأو الحربة في مواجهة أسلمة أوروبا، العالم يتيير بشكل كبير، وعلينا أن نتصرف وفق ما 

 مصالحنا". تقتضيد
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وشّدد على أن "ال سامية اإلس مية أشّد خطورة على اليهود وعلى إسرائيل"، مبينا  أن "هذا ما يدفعد 
 إلى الحماو لليمين األوروبي".

 4/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 الملياردير اليفودي سوروس: ادعاءات نتنياهو بتمويلي المظاهرات كاذبة .28
درير اليهود الهنياري األصل، جورج سوروو، يوم األحد، ادعاجات رئيو نفى المليا: محمود مجادلة

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بنند يمّول الملاهرات المناهضة لطرد طالبي اللجوج من 
وقالت المتحدثة سوروو، خ ل حديثها للقناة  إسرائيل، بحسب ما أوردت القناة اإلسرائيلية العاشرة.

د "خ فا ل دعاج الكاذب لرئيو الحكومة، نتنياهو، فإن جورج سوروو ال يمول االحتجاج العاشرة، إن
الرافضة لخطة الحكومة اإلسرائيل بطرد اآلالف من طالبي اللجوج األفارقة"، وأكدت أن "سوروو 

ا إلى والقانون الدولي، ال يجوز إعادة طالبي اللجوج قسر  1951يعتقد أند وفقا التفاقية ال جئين لعام 
 البلدان التي قد يقتلون أو يحاكمون فيها".

 4/2/2018، 48عرب 
 

 : ال مكان لسجن طالبي اللجوء األفارقةاإلسرائيلية السجون مصلحة .29
حذر مسرولون رفيعو المستوى في مصلحة السجون اإلسرائيلية من عدم قدرة السجون : رامي حيدر

يرفضون ميادرة إسرائيل، وان السجون المعتق ت  والمعتق ت استيعاب طالبي اللجوج األفارقة الذين
شخص إضافي، في حين تشير التقديرات  1000في الوقت الحالي ال تستطيع استيعاب أكثر من 

 إلى رفض آالف طالبي اللجوج الميادرة.
 4/2/2018، 48عرب 

 
 ت الطبية في زةةللتحذير من انفيار الخدما تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا يطلق حملة دولية .31

حذر تجمع األطباج الفلسطينيين في أوروبا من تداعيات انهيار القطاع الصحي في قطاع : بروكسل
 غزة المحاصرا نتيجة وقف إمدادات الطاقة عن المستشفيات، ونفاد المواد الطبية والع جات منها.

والحكومات األوروبية وعدد من  ، عن إط ق حملة دولية لمناشدة البرلماناتيوم األحدوأعلن التجمع، 
المنلمات الدولية للعمل على منع وقوع كارثة إنسانية في غزة، وتوضي  مستوى العجز الذي تعاني 

 عام ا. 12مند المراكز الصحية والمستشفيات تحت وطنة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 
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لمات الدولية المعنية بالشرون وفي رسالة موجهة إلى البرلمانات والحكومات األوروبية والمن
اإلنسانية، ناشد رئيو التجمع د. منذر رجب صناع القرار في العواصم األوروبية وطالبهم بضرورة 
إجراج تحركإ عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة "بممارسة الضيط على حكومة 

ت، وفت  المجال أمام حركة مرور االحت ل للسماح بإدخال المواد الطبية واألدوية للمستشفيا
 المرضى الممنوعين من السفر لتلقي الع ج خارج األراضي الفلسطينية المحتلة".

 4/2/2018، فلسطين أون الين
 

 المسقفات ضريبة قيمة وترفع تفاد ضغوطابلدية االحت ل في القدس تصع    .30
قفات "أرنونا" على المقدسيين في أصدرت بلدية القدو قرارا  برفع ضريبة المس: رهام فاخوري -ناعمّ 

خطوة اقتصادية مقصودة لتهويد المدينة المقدسة بإفراغها من سكانها العرب ، خصوصا بعد قرار 
ممتلكات الوقف  أيضا، وشمل القرار إسرائيلاألخير باالعتراف بالقدو المحتلة عاصمة  ترامب

الضرائب المفروضة عليهم من قبل  وبدأ المقدسيون عامهم الجديد بمزيد من .واإلس ميالمسيحي 
سلطات االحت ل الصهيوني والتي تمثلت في رفع قيمة ضريبة المسقفات، المعروفة بضريبة 

ورأى وزير الخارجية األسبق الدكتور كامل أبو  قصر على المقدسيين فقط.( ي%1.3الن"أرنونا" بنسبة )
ة للتضييق على الفلسطينيين، كما تقوم خطوة البلدية برفع المسقفات على المقدسيين خطو  أنجابر، 

 القدو من سكانها العرب. إلفراغقوات االحت ل عبر التاريخ 
 5/2/2018، الرأي، عم ان

 
 قطاع زةة جمعية رجال األعمال الفلسطينيين: م مح االنفيار الكامل بدأت تظفر في .32

غزة، يوم األحد، بنن  الحايك رئيو جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع قال عليّ  :غزة
م م  حالة االنهيار الكامل بدأت تلهر جليا على صورة الوضع االقتصادي الذي وصل إلى 

نسانية وحذ   مستوى غير مسبوق من التدني. ر الحايك في تصري  صحفي لد، من كارثة اقتصادية واص
لي واستمرار العمل تصيب غزة مع انعدام النشاطات االقتصادية والتجارية بفعل الحصار اإلسرائي

. مشيرا إلى تراجع العمل في األسواق المحلية والمعام ت المالية GRMوفق آلية اإلعمار المتبعة 
لى قطاع غزة.  والبنكية وحركة الصادرات والواردات من واص

وقال "إن الخناق االقتصادي واإلنساني يضيق على سكان قطاع غزة، وأصب  المطلوب من 
الدولية الضيط الفعلي على إسرائيل إلنهاج حصارها اللالم وفت  كافة المعابر المرسسات والمنلمات 
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دخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناج دون قيود  التجارية واص
 وشروط".

 4/2/2018، القدس، القدس
 

 سعى لتطوير واستثمار األراضي الوقفيةناألوقاف:  .33
ير األوقاف والشرون الدينية الشيخ يوسف ادعيو أهمية تطوير واستثمار األم ك أكد وز : رام هللا 

الوقفية من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، مشير ا إلى أن إجراجات االحت ل اإلسرائيلي 
باتت العائق الوحيد لعدم استثمارها، لنهب االحت ل لها، ومصادرة الجزج األكبر منها لمصلحة جدار 

، خ ل مناقشة تقرير إنجازات اإلدارة العامة لوم ك الوقفية، األحد جاج ذلك يوم فصل العنصري.ال
التي شملت القطاعات كافة اإلنشائية والزراعية والسياحية والعقار، إضافة إلى تكريم العاملين باإلدارة 

األوقاف جاهدة بكل وقال ادعيو: "مع إجراجات االحت ل تعمل وزارة  والمساندين للعمل جميع ا.
إمكاناتها من أجل استثمار هذه األراضي وزيادتها، بمشاريع مستدامة ذات بعد تنموي على أسو 

 علمية لتحقق أكبر عائد مالي".
 4/2/2018، فلسطين أون الين

 
 عائلة الطيراوي: لن ندفن ابننا المغدور قبل تشكيل لجنة تحقيق .34

رئيو السلطة محمود عباو ورئيو الحكومة رامي الحمد  طالبت عائلة الطيراوي في نابلو،: نابلو 
هللا، بتشكيل لجنة تحقيق حيادية وجدية في لروف وم بسات مقتل ابنهم أحمد محمد حسين عيسى 
الطيراوي الملقب بن"أحمد الدلحي"، مركدة  أند لن يتم دفن نجلهم إال عند اإلع ن عن تشكيل اللجنة 

"أحمد الدلحي" برصاص أمن السلطة فجر الخميو الماضي، وقتل الشاب  وكشف حقيقة مقتلد.
 خ ل اشتباك مسل  في مخيم ب طة شرق مدينة نابلو شمال الضفة اليربية المحتلة.

 4/2/2018، فلسطين أون الين
 

 الماضي  كانون الثاني/ يناير خ ل شفر جديداً  مولوداً  4,859: زةة .35
 156مولودا جديدا، بمعدل  4,859اير الماضي ين /شهد قطاع غزة خ ل شهر كانون ثاني: غزة

حاالت وفاة  10حاالت تبليا عن وفاة خ ل الشهر ذاتد، بواقع  309مولودا يوميا، في حين سجلت 
أن -الشق المدني –وألهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية  يوميا في محافلات قطاع غزة.
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 2,397إناث بواقع  %49.34دا ذكرا، مقابل مولو  2,462من مواليد الشهر ذكور، بواقع  50.66%
 مولودا ّأنثى.

 4/2/2018، القدس، القدس
 

 نقيب موظفي قطاع زةة يطالب حكومة الحمد هللا باالستقالة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني .36
هللا بتقديم  طالب نقيب مولفي قطاع غزة يعقوب اليندور، حكومة الحمد: محمد شاهين-غزة

عجزها عن دمج المولفين واستيعابهم وفق ما إلى ة إنقاذ وطني، مشيرا  استقالتها وتشكيل حكوم
اتفقت عليد حركتا فت  وحماو، مشددا  على رفض النقابة زج المولفين في أتون المناكفات 

 السياسية.
اليندور تصريحات نائب رئيو الوزراج زياد أبو عمرو حول توصية اللجنة اإلدارية بدمج  عد  و 

وأوض  اليندور  "عبارة عن تسكين آلالم مولفي غزة، الذين يعيشون واقعا  منساويا ".المولفين بننها 
في حديث مع "الرسالة نت"، أند بعد توصيات اللجنة اإلدارية والقانونية عقدت حكومة رامي الحمد 
هللا جلستين أسبوعيتين دون أن تتطرق للحديث عن المولفين أو تدرج وصايا اللجنة على جدول 

 ألف مولف. 40ها ما يثير القلق والخوف لدى قرابة أعمال
 4/2/2018 ،الرسالة

 
 أنقذونا من جحيم الحصارقطاع زةة: طفل في  6,000نحو  .37

األحد، صرخة  إنسانية  ،آالف طفل في قطاع غزة يوم أمو 6أطلق نحو  ، وكاالت:"الخليج" غزة
ا من جراج "اقم األزمات المعيشيةجحيم الحصار وتف"لجميع أحرار العالما للتحّرك إلنقاذهم من 

عاما . وتجّمع هرالج في ساحة أرض السرايا بمدينة  11المشدد على القطاع منذ  "اإلسرائيلي"الحصار 
 غزة وسط شعارات والفتات تدعو لرفع الحصار عن غزة، وتوفير حياة كريمة لهم أسوة  بنطفال العالم. 

ا للعمل على تحريك "أنقذوا غزة"رية في غزة حملة وجاج التجمع عقب إط ق تجّمع الجمعيات الخي
منطقة "العالم لتوفير االحتياجات اإلنسانية لما يزيد على مليوني محاصر في القطاع، الذي بات 

 بكل المقاييو. "منكوبة
 5/2/2018، الخليج، الشارقة
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 يسعون إلنقاذ مقبرتين إس ميتين في حيفا ويافا 48فلسطينيو  .38
وهيئاتهم الشعبية،  48يتصاعد الحراك الشعبي والقضائي لدى فلسطينيي : م جرايسيبرهو  - الناصرة

إلنقاذ مقبرة القّسام التاريخية في مدينة حيفا، ومقبرة طاسو في مدينة يافا، واللتين تعرضتا قبل 
عشرات السنوات لصفقتين مشبوهتين، لبيع مساحات شاسعة منهما لشركتين إسرائيليتين. وفي حين 

مرشرات متفائلة حذرة جدا، إلنقاذ مقبرة القّسام، فإن المرامرة على مقبرة يافا، ما تزال قائمة توجد 
 والخطر يتعالم.

، محمد بركة، إن وحشية العقلية اإلسرائيلية، 48وقال رئيو لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 
ية على مر السنين، فهي لم تتوقف والمسيح اإلس ميةتنعكو في الجرائم التي ارتكبتها ضد المقابر 

 عند اقت ع وتهجير اليالبية العلمى من شعبنا إلى داخل وطند، أو مهجرا في داخل وطند. 
وتابع بركة قائ ، نحن اليوم نخوض المعركة إلنقاذ مقبرة القسام في حيفا، ومقبرة طاسو في يافا، في 

مقابر ودور عبادة. ألن هذه معركة على حق  من بقايا إنقاذهحين تنشط أطر شعبية إلنقاذ ما يمكن 
انساني ووطني طبيعي، بنن نحفل حرمة الموتي. ولن نسم  بالتعامل مع المقبرة كصفقة عقارية 

 بحكم صفقات مشبوهة جرى القيام بها في الماضي.
 5/2/2018، الغد، عم ان

 
 الجاري فبرايرشباط/  13تأجيل محاكمة عفد التميمي إلى  .39

 13يوم األحد، عن تنجيل المحاكمة العسكرية للفتاة الفلسطينية عهد التميمي حتى أعلن مسرولون 
يناير  31أمام القضاج في  -عاما  17 -وكان من المفترض أن تمثل عهد  فبراير )شباط( الحالي.

)كانون الثاني( مع والدتها مريم لكن الجلسة أرجئت حتى السادو من الشهر الجاري قبل أن ترجن 
 مند، بحسب ما صرح محاميها والجي  اإلسرائيلي. 13لى مجددا  إ

حول طريقة  اإلسرائيليةووجهت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان انتقادات للسلطات 
تعاملها مع القضية، بينما أعرب االتحاد األوروبي عن القلق إزاج احتجاز إسرائيل لقاصرين من بينهم 

 عهد.
 4/2/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 جنين تودع شفيدها أبو عبيد وتتوعد بالتصعيد .41

شيعت مدينة جنين شمال الضفة اليربية المحتلة، أمو جثمان الشهيد أحمد سمير أبو عبيد، والذي 
قتل برصاصة في الرأو خ ل مواجهات مع جي  االحت ل اإلسرائيلي مساج السبت. وتوعدوا بالرد 
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ن سكان جنين أمام المستشفى، ورددوا شعارات تتعهد بالمضي وتجمع اآلالف م وتصعيد المقاومة.
عاما ( على األكتاف، وجال بد  19في المقاومة حتى تحرير فلسطين، وّحمل جثمان أبو عبيد )

المشيعون عددا  من شوارع المدينة وهم يطالبون بالتصعيد وللرد على جرائم االحت ل المستمرة، كما 
المسرول "منذ عدة أسابيع، وتتهمد بنند  "إسرائيل"ار والذي ت حقد أشادوا بالمطارد أحمد نصر جر 

عن قتل الحاخام عند مستوطنة حفات جلعاد، قبل أن يوارى الشهيد الثرى في مقبرة  "المركزي
الشهداج بالحي الشرقي في جنين، في وقت صدحت سماعات المساجد بإع ن الحداد في عموم 

 المدينة. 
 5/2/2018، الحياة، لندن

 
 قلق في زةة من عدوان إسرائيلي رابع .40

األحد مناورات عسكرية في محيط قطاع غزة  -مع إط ق إسرائيل ليل السبت: فتحي صّباح  -غزة 
يشارك فيها مختلف أذرع الجي  اإلسرائيلي الجوية والبرية والبحرية، ارتفع منسوب القلق لدى مليوني 

عن خشيتهم  الفلسطينيين في قطاع غزةكثير من ر عب  و  فلسطيني يعي  معلمهم تحت خط الفقر.
ورفضهم أن تساهم الفصائل واألجنحة المسلحة في استفزاز إسرائيل أو الدخول في حرب جديدة 
معها، وانتقدوا استمرار إط ق مجموعات صييرة الصواريخ على مستوطنات يهودية خشية أن 

 تستيلها إسرائيل لشن عدوان جديد.
صابر الزعانين من بلدة بيت حانون الواقعة شمال شرقي القطاع وذاق سكانها  وقال الناشط الشبابي
الخشية من عدوان إسرائيلي مقبل باتت حديث "ألفا  وي ت الحروب السابقة إن  60البالا عددهم نحو 
في حال مر اليوم )أمو( وغدا ". وأضاف إن لسان حال المواطنين يقول إند "الناو في الشارع
. وأوض  الزعانين أن مبعث قلق المواطنين "خير فإن األمور ستكون على ما يرام)اليوم( على 

وخشيتهم نابع من ضجيج أصوات اآلليات والدبابات القادم من خلف الحدود شمال البلدة، وأصوات 
 إط ق النار من شرقها. 

 5/2/2018، الحياة، لندن
 

رطان ثاني مسبب للوفاة بين الفلسطينيين .42  الس 
أفادت وزارة الصحة، بنن أمراض السرطان هي المسبب الثاني للوفاة بين الفلسطينيين، خ ل  :رام هللا
 .2016العام 
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وأضافت الوزارة في بيان، صدر عنها أمو، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع 
ادة ملحولة في ند طوال األعوام السبعة عشر الماضية شهد الفلسطينيون زيأمن شباط من كل عام، 

في  2016حالة عام  2536، لتصل إلى 2000حالة عام  1073حاالت السرطان، حيث تضاعفت من 
 الضفة اليربية وحدها.

، فقد 2015مقارنة بالعام  %5.8زيادة في حاالت السرطان بنسبة  2016وحسب البيان: شهد العام 
حاالت الوفاة بعد أمراض القلب من  %14كان السرطان المسبب الثاني الرئيسي للوفيات بنسبة 

 من مجمل مسببات حاالت الوفاة. %30.6واألوعية الدموية التي تشّكل 
 5/2/2018، رام هللا، األيام

 
 تكدس النفايات في مناطق القدس المعةولة .43

تكفي جولة ميدانية قصيرة بالسيارة وتصوير في المناطق الفلسطينية المكتلة والمعزولة في القدو 
عشرات آالف الفلسطينيين يعيشون  لى آثار التهمي  واإلهمال الذي تعيشد تلك األحياج.ل ط ع ع

في بنايات مكتلة ومتعددة الطوابق دون خدمات تقع في أحياج تتبع حدود بلدية االحت ل بالقدو، 
لكن تلك البلدية ال تقدم أدنى الخدمات وعلى رأسها النلافة، مما يضطر السكان لتكديسها وحرقها 

  وسط المساكن وفي الشوارع.
ويوض  رئيو لجنة تطوير ضاحية الس م داود أبو عصب أن جميع سكان المناطق المعزولة 
يجبرون على دفع الضرائب ل حت ل لكنهم ال يتلقون أي خدمات، وموازنة مناطقهم ال تكاد تذكر 

 مقارنة بموازنات المستوطنات.
 4/2/2018.نت، الدوحة، الجةيرة

 
 لبطولة العرب في الشطرنجوالفضية الميدالية الذهبية لسطينيان يحصدان طف ن ف .44

أعوام( من مدرسة شهداج األقصى للبنين في  8تمكن الطفل الفلسطيني محمد ناجي سدر ): الخليل
مدينة الخليل، من الحصول على المرتبة األولى في بطولة العرب للشطرنج، والتي جرت في مدينة 

دالية الذهبية وذلك عن الفئتين تحت سن الثامنة عشرة والثانية عشرة، وخاض وفاز سدر بالمي دبي.
 كانون ثاني حتى الرابع من شباط الحالي. 26تسعة جوالت بدأت من 

وجاج الطفل راجي صايل وهو فلسطيني في المرتبة الثانية، فيما أعرب االتحاد الفلسطيني للشطرنج 
ا أند إنجاٌز ّيحتذى بد ذي حققد ال عبان سدر وصايل، عاد  عن فخره بهذا اإلنجاز األول من نوعد ال
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في باقي المجاالت، خاّصة أنهما حصدا الميدالّيتين الذهبية والفضّية في بطولة من أصعب بطوالت 
 الشطرنج في العالم العربي.

 5/2/2018، المركة الفلسطيني لإلع م
 

 في مسابقة نموذج الجامعة العربية لىاألو ثانوية بيسان في مخيم عين الحلوة تحصد المراتب  .45
 األولىفاز الطالب علي زريفة والطالبة شيرين السبع من ثانوية بيسان في عين الحلوة في المراتب 

في بيروت.  L.A.U يةمريكاألفي مسابقة نموذج الجامعة العربية الذي تقيمها الجامعة اللبنانية 
ثانوية ومدارو  85من  أكثربية حيث شاركت فيها والمسابقة عبارة عن محاكاة لعمل الجامعة العر 

خاصة ورسمية، حيث يقوم مجموعات من الط ب بتمثيل دور ممثلي الدول العربية في الجامعة 
العربية حاملين مشاكل الدول التي يمثلونها حيث تتم مناقشتها في ما يشبد مقر الجامعة العربية 

العام الماضي بمنحتين دراسيتين  أيضابيسان قد فازت ثانوية  أنيذكر  الحلول لها. إيجادمحاولين 
 .يةمريكاألفي الجامعة اللبنانية 

 4/2/2018صفحة اإلع مي فادي عناني، صيدا، 
 

 أمني استخباري كبير مع القاهرة تعاونوةير إسرائيلي:  .11
ت قال يسرائيل كاتو وزير االستخبارات اإلسرائيلية لصحيفة يديعو : عدنان أبو عامر -21عربي

أحرونوت إن هناك مصلحة مشتركة عميقة بين إسرائيل ومصر لمنع وجود تنليم الدولة في سيناج، 
 وهناك تعاون أمني استخباري كبير بين القاهرة وتل أبيب.

وأضاف: من الطبيعي أن تنشن عمليات ميدانية للمو بتنليم داع ، ومنعد من تنفيذ تهديداتد ضد 
 ن ضرب إي ت والنقب.الجانبين، ألن التنليم سبق لد أ

أما نفتالي بينيت وزير التعليم وعضو المجلو الوزاري المصير للشرون األمنية والسياسية، فرفض 
االعتراف أو نفي ما أوردتد صحيفة نيويورك تايمز حول التعاون األمني العسكري بين مصر 

سرائيل في سيناج، لكند قال إن إسرائيل لن تنتلر حتى يطرق العدو أبوا بها، نحن نعمل ضد واص
أعدائنا بعيدا عن حدودنا، حتى ال يصلوا إليها، وبذلك فإسرائيل ال تضع لنفسها قيودا أو حدودا في 

 العمل ضدهم، في أي مكان.
 5/2/2018، 21عربيموقع 
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 سيناءداخل في عمليات عسكرية  "إسرائيل"مشاركة  ينفيالجيش المصري  .11
لرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، ما ورد في نفى العقيد أركان حرب تامر ا القاهرة:

ية، بشنن مشاركة إسرائيل في عمليات عسكرية داخل مريكاأل "نيويورك تايمز"تقرير نشرتد صحيفة 
هذا التقرير غير صحي  وعار تماما  "سيناج بموافقة القاهرة. وقال في تصريحات صحافية أمو إن 

 ."من الصحة
سرائيل، تشن بموجبد األخيرة  "ايمزنيويورك ت"وزعمت  أن هناك تعاونا عسكريا سريا بين مصر واص

غارات ضد مسلحين في شمال سيناج. وذكرت أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقات ت 
ضربة جوية داخل األراضي المصرية  100إسرائيلية نفذت خ ل مدة تزيد عن عامين أكثر من 

 بموافقة من الرئيو السيسي.
الجي  المصري وحده هو المخول، والذي يقوم بعمليات "ن المتحدث العسكري شدد على أن لك

 ."عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مناطق محددة في شمال سيناج
 5/2/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 لبنان: الرؤساء الث ثة يرسمون خريطة طريق لمواجفة تفديد ليبرمان النفطي... والجدار .11

تترقب األوساط السياسية في لبنان ما سيصدر عن لقاج ررساج الجمهورية : محمد شقير -يروت ب
ميشال عون، والمجلو النيابي نبيد بري، والحكومة سعد الحريري الذي يعقد غدا  في القصر 
الجمهوري في بعبدا بعد تصاعد الخ ف بين رئيسي الجمهورية والبرلمان حول مرسوم األقدمية 

وزير  "التيار الوطني الحر"، الذي أضيفت إليد التداعيات السياسية لنعت رئيو 1994ورة لضباط د
، خصوصا  أن السجال بينهما مستمر بالواسطة من "البلطجي"الخارجية جبران باسيل الرئيو بري بن 

 خ ل نواب ووزراج ينتمون إليهما.
، إن تهديد ليبرمان "الحياة"الث ثي لن  وقالت مصادر وزارية مواكبة التحضيرات الجارية لعقد اللقاج

لبنان سيكون حاضرا  بامتياز في المحادثات بين الررساج الث ثة من دون أن تستبعد االنتقال الحقا  
إلى البحث في القضايا الخ فية، في محاولة لمعالجة الندوب التي أصابت ع قة رئيو الجمهورية 

 برئيو البرلمان.
نعقاد اللقاج الث ثي تكمن في أند ينتي في أعقاب االجتماع الث ثي الذي يعقد ولفتت إلى أن أهمية ا

في الناقورة وبرعايتها وفي حضور وفد عسكري لبناني وآخر  "يونيفيل"اليوم في مقر القوات الدولية 
 إسرائيلي.
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اج إللحاح وقالت المصادر الوزارية نفسها إن اجتماع الناقورة الذي ترعاه القوات الدولية ينتي بن
الحكومة اللبنانية للنلر في إمعان إسرائيل في بناج جدار من األسمنت على طول الشريط الحدودي 
بين البلدين، ما يشكل خرقا  لعدد من النقاط الحدودية التي ال يزال يتحفل لبنان عليها ويتعامل معها 

 على أنها تقع ضمن أراضيد الحدودية.
عشرة نقطة حدودية تحاول إسرائيل ضمها إلى أراضيها مقابل  وأكدت أن لبنان يتحفل على ث ث

الحدود اللبنانية، من بينها نقطتان تقعان في الناقورة وعديسة باشرت إسرائيل إقامة الجدار اإلسمنتي 
 عليهما.

وأوضحت المصادر نفسها أن لبنان يترقب ما سيصدر عن اجتماع الناقورة اليوم، ألند سيتصدر لقاج 
ث ثة غدا ، وقالت إن إصرار إسرائيل على ضم هذه النقاط التي يتحفل عليها لبنان بعلم الررساج ال

األمم المتحدة سيقابل بموقف حاسم ال عودة عند من المجتمعين في بعبدا. ورأت أن اجتماع بعبدا 
سينتهي إلى رسم اإلطار العام للتحرك اللبناني ضد إسرائيل في خصوص التعديات على نقاط 

النفطي وحرمان لبنان من  9، إضافة إلى تحديد موقف لبنان من تهديد ليبرمان بضم البلوك حدودية
 التنقيب عن النفط والياز فيد.

ولفتت إلى أن لقاج الررساج سيرسم خريطة الطريق الجتماع المجلو األعلى للدفاع الوطني الذي 
الوزراج المعنيين وقادة األجهزة يرأسد رئيو الجمهورية بعد غد األربعاج في حضور رئيو الحكومة و 

 األمنية.
 5/2/2018الحياة، لندن، 

 
 تل أبيب وُيستقبل بالكنيستفي أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين  .11

كشف وزير االتصاالت اإلسرائيلي، أيوب القرا، من حزب الليكود الحاكم، إند التقى مع األمير 
 يستضيفد في الكنيست.البحريني مبارك آل خليفة، في تل أبيب وأند س

وكتب القرا في حسابد على موقع التواصل "تويتر" أند "التقيت علنا، وألول مرة، في تل أبيب مع 
مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز الع قة بين الدولتين. ويوم )غد( االثنين سيشرفني 

 أن أستضيفد في الكنيست اإلسرائيلي".
سرائيلية، اليوم األحد، عن جهات إسرائيلية لديها ع قات في الخليج قولها ونقلت اإلذاعة العامة اإل

 إنهم لم يتعرفوا على هذا األمير بموجب الصورة التي نشرها القرا، وأنهم ال يعرفون من هذا الشخص.
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ن وقال مبارك آل خليفة في مقابلة أجرتها معد اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إند يعي  حاليا في لندن وأ
لديد أصدقاج في إسرائيل وجاج لزيارتهم، وأند يعتا  من جمع الرسومات. وشدد على أن "حاكم 

 البحرين اآلن هو ابن عمي".
وأضاف أن ع قتد مع العائلة المالكة في البحرين ليست جيدة. لكن في الوقت نفسد قال إن جهات 

أند يقوم "بزيارة خاصة" إلى في حكومة البحرين حاولت منعد من السفر إلى إسرائيل، معتبرا 
إسرائيل. وتابع أند التقى مع القرا وأند "باإلمكان القول إن هذه زيارة خاصة لكنها تتضمن لقاجات 

 مثيرة".
 4/2/2018، 48رب ع

 
 دوالرليون م 10لفلسطين بف تركيا تقدم دعماً  .15

، مع نليره التركي وقع وزير الخارجية في حكومة التوافق رياض المالكي: أنطاليا/سليمان ألجين
 مليون دوالر، دعم من الحكومة التركية. 10مولود جاوي  اوغلو في مدينة أنطاليا، اتفاقية بقيمة 

وبحث الوزيران خ ل اللقاج الذي جمعهما، في مدينة أنطاليا التركية، آليات تنفيذية لمخرجات القمة 
 البلدين. الطارئة لمنلمة التعاون اإلس مي، والع قات الثنائية بين

مليون دوالر كمرحلة أولى للحكومة الفلسطينية كدعم من  3.5وبحسب االتفاقية الموقعة، سيتم تحويل 
وقال المالكي "إن المنحة ستخصص لدعم المشاريع ذات األولوية في فلسطين  الحكومة التركية.

 وتحديدا في قطاع غزة".
إدراج رئيو المكتب السياسي لحركة "حماو" إن قرار الواليات المتحدة ، قال أوغلومن جهة أخرى، 

وأضاف  إسماعيل هنية على قائمة "اإلرهاب"، يمثل ازدواجية في المعايير للتعامل في هذا اإلطار.
جاوي  أوغلو: "إذا كانت الواليات المتحدة حساسة تجاه اإلرهاب إلى هذه الدرجة، فينبيي لها وقف 

كما اعتبر أن توقيت الخطوة  منلمة "ب كا كا" اإلرهابية.دعمها لمنلمة "ب ي د" االمتداد السوري ل
وتابع:  األمريكية "ذو داللة"، إذ ينتي في وقت بدأت فيد األطراف الفلسطينية بالوحدة والتضامن.

 "أقول بكل إخ ص وثقة، إن آالم أشقائنا الفلسطينيين هي آالمنا، وقضيتهم هي قضيتنا".
 3/2/2018للنباء،  األناضولوكالة 

 
 قضية القدس مجلس الع قات الدولية يعقد اجتماعه السابع متناوالً  .11

وأصدر  عقد مجلو األمناج لمجلو الع قات العربية والدولية اليوم اجتماعد السابع في الكويت. 
المجلو بيانا أشار فيد إلى أند ناق  في اجتماعد اليوم "خطورة األوضاع القائمة في فلسطين، 
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لتصفية القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية القدو". وأكد إدانتد "المطلقة  والمرامرات الرامية
والكاملة لقرار الرئيو األمريكي ترامب االعتراف بالقدو عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية 
إليها"، و"تمسكد بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتد الحرة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

 القدو حسب حدود الرابع من حزيران، كما ورد في المبادرة العربية".
وشدد على "أهمية التصدي العربي لمحاوالت تصفية مكونات القضية الفلسطينية، وخاصة حقوق 
ال جئين الفلسطينيين في العودة، ودور وكالة األمم المتحدة ليوث وتشييل ال جئين الفلسطينيين في 

وضرورة تفكيك جميع  اإلسرائيليإلنسانية، وعلى التصدي ل ستيطان االستعماري تلبية احتياجاتهم ا
وختم المجلو بالتنكيد اند سيعمل "على تكريو الجزج األهم من رريتد للوضع  المستوطنات".

العربي، من أجل دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حريتد وسيادتد الوطنية على أرض 
 وطند".

 5/2/2018، روتالمستقبل، بي
 

 اتحاد المحامين العرب" يدعو واشنطن للفصل بين السياسي واإلنساني" .11
دعا اتحاد المحامين العرب، اإلدارة األمريكية إلى ضرورة الفصل التام بين األمور السياسية : القاهرة

 واألغراض اإلنسانية التي ترتبط بحياة وتعليم الم يين من ال جئين الفلسطينيين.
دولة على تقديم موعد  11ميند العام ناصر الكريوين في بيان صحفي، اليوم: إن موافقة وقال أ

مساهماتها السنوية لوكالة )األونروا( بعد التقليص األمريكي، يرتبط ارتباطا  وثيقا  بتصويت عدد من 
 الدول ضد القرار األمريكي في األمم المتحدة.
بلدا  بالموافقة على تقديم المن  المقدمة منها  11ممثلو  وأشار الكريوين، إلى أن القرار الذي اتخذه

لبرنامج )األونروا( في الشهور المقبلة "دليٌل ناصع على قوة التضافر والتعاون اإلنساني الذي تتحّلى 
 بد تلك الدول في هذه اللروف اإلنسانية الحرجة".

فنلندا والدانمارك والسويد وذكر أن سبع دول بادرت بالفعل إلى تحويل األموالا وهي سويسرا و 
والنرويج وألمانيا وروسيا، في حين تعهدت أربع دول أخرى بتحويل أموال في وقت قريبا وهي كل 

يرلندا.  من الكويت وبلجيكا وهولندا واص
 4/2/2018، فلسطين أون الين
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 رصد إسرائيلي لمخاطر تفكك ليبيا .11
من القومي اإلسرائيلي، من تداعيات حّذرت دراسة صادرة عن مركز أبحاث األ: صال  النعامي

التطورات في ليبيا وانعكاساتها الخطيرة على األمن اإلسرائيلي، داعية إلى "توثيق التعاون والتنسيق 
بين تل أبيب ونلام الرئيو المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهتها". وفي دراسة بعنوان "الدولة 

مجلة "اإليجاز االستراتيجي"، الصادرة عند ونشرها الليبية تتفكك: توقعات وتداعيات"، نشرت في 
موقعد أمو األحد، حّذر المركز من أن "التحوالت التي تشهدها ليبيا تحمل في طياتها مخاطر 
استراتيجية كبيرة وخطيرة، على رأسها إمكانية أن تسفر عن وقوع ليبيا تحت سيطرة )المحور 

ركيا وقطر"، مشددة على أن "تعالم تنثير هذا اإلس مي اإلقليمي(، الذي يحلى بدعم كل من ت
 المحور ال يخدم مصال  إسرائيل ونلام السيسي".

في هذا السياق، ذكرت الدراسة التي أعدها كل من سارة بويير، وأوفير فنتور، وآرييد هيستين، وبار  
يمثل مسا   لوفو، أن "التطورات في ليبيا يمكن أن تفضي إلى تهديد استقرار نلام السيسي، وهو ما

مباشرا  بالمصال  القومية اإلسرائيلية". وحذرت من أن "عمليات تهريب الس ح التي تتم عبر الحدود 
المصرية الليبية مرورا بسيناج، ومنها إلى حركة حماو في قطاع غزة، تمّثل مصدر تهديد مباشر 

حركات اإلس م الجهادي لومن اإلسرائيلي". وأشارت الدراسة إلى أن "كل سيناريو يسفر عن تعالم 
يمثل تحديا  إلسرائيل ومصر والمنطقة بنسرها". وحسب الدراسة، فإن "هناك ما يرشر إلى أن 
التحوالت في ليبيا سمحت بتعالم التدخل الروسي في الب د، األمر الذي يتناقض مع المصال  

 ية واإلسرائيلية على حد سواج".مريكاأل
الجي  المصري بمنلومات تقنية واستخبارية لمساعدتد على مواجهة ودعا معّدو الدراسة إلى "تزويد 

عمليات تهريب الس ح من ليبيا"، وحثوا القيادة اإلسرائيلية على "التجنيد لصال  نلام السيسي من 
خ ل دعوة المجتمع الدولي لتقديم لمد يد المساعدة لد في حربد على اإلرهاب". وحثت الدراسة 

يل على "دراسة إيجابيات وسلبيات أي تحرك إسرائيلي لمطالبة األمم المتحدة صناع القرار في إسرائ
برفع حلر الس ح عن نلام السيسي". وأشارت إلى أن "تعزيز التعاون األمني والسياسي مع نلام 
السيسي بشنن ما يجري في ليبيا، يجب أن يكون مركبا  آخرا  من مركبات التعاون األمني الثري 

 تواصل حاليا  في سيناج".والنافع الذي ي
 5/2/2018، العربي الجديد، لندن
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 سنوقف ألف عقد بطالةو مليون دوالر  200يفوق  2018لدينا عجة لعام  :ونروا في زةةاأل مدير  .11

أكد مدير عمليات وكالة "أونروا" في قطاع غزة ماتياو شمالي، أن الوكالة : يحيى اليعقوبي -غزة 
يها حتى شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران القادمين، في البرامج قادرة على تيطية رواتب مولف

والخدمات الرئيسة، بعد أن قدمت بعض الدول تاريخ دفع مساعداتها المالية، محذر ا في ذات الوقت 
من "مشكلة حقيقية" قد تواجد الوكالة الدولية، خ ل النصف الثاني من العام الجاري، إن لم تحصل 

 ي.على التمويل الكاف
وأوض  شمالي في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمو، أن العجز المالي في ميزانية األونروا 

مليون دوالر، مشير ا إلى أن الدول العربية لم تحول  200إلى أكثر من  2018وصل خ ل عام 
ألف  900التضامن مع أونروا" إلى مساهمات مالية، سوى دولة الكويت التي قدمت مساعدات بقيمة 

 دوالر.
وذكر أند ال يتوفر لدى األونروا التمويل الكافي لشراج المواد ال زمة لبدج الدورة الثانية لتوزيع 
المساعدات اليذائية من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران القادمين، كما أوقفت تجديد العقود المرقتة 

تها، وأنها أوقفت كذلك تثبيت للبطالة، وأن ألف عقد سارية العمل لن يتم تجديدها حال انتهاج مد
المعلمين، وأن الوكالة لن تستطيع اإليفاج بالتزاماتها بعد منتصف العام ألصحاب العقود اليومية إذا 

 لم تحصل على التمويل.
ونوه إلى أند إذا فشلت كل جهود جلب الدعم ستنلر األونروا في تقليص وتخفيض وتعديل الخدمات 

ساعدات االجتماعية، وكذلك في االستمرار بالعمل بعدد المدارو المقدمة، سواج الصحية أو الم
 الحالي، مركدا أن األمور حتى اآلن مجرد مخاوف، ولم يحدث تنكيدات عليها.
 5/2/2018أون الين،  فلسطين

 
 "إسرائيل"قوات أمريكية تنشر منظومات مضادة للصواريخ في  .11

في  أمريكيةالشمالية والجنوبية، تنتشر قوات  وسط توترات عالية على الجبهتين :)د ب ا( –تل ابيب 
الب د قبل التدريب العسكري  أنحاجإسرائيل ونصبت منلومات دفاعية مضادة للصواريخ في جميع 

 الذي يجرى كل عامين.” الكوبرا جونيبر“
 التيالمناورات الواسعة النطاق  أن، األحداليوم “جيروزاليم بوست ” لصحيفة اإلسرائيليوأكد الجي  
 ستحاكى هجوما صاروخيا واسع النطاق على القوات الجوية اإلسرائيلية. أيامتستمر خمسة 

إن هذه المناورات هي جزج من “وقال بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجي  اإلسرائيلي 
 ”.واألمريكياستراتيجية طويلة األجل وجزج من التعاون المستمر بين الجيشين اإلسرائيلي 
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تايمز اوف “الذي كان الموقع اإللكتروني لصحيفة  التدريب،ة المتحدث موعد انط ق ولم تحدد وحد
 الحالي. األسبوعالماضي اند سوف يجرى  األربعاجقد ذكر يوم ” إسرائيل

ضد  العسكريتعزيز التعاون  إلى األمريكيللجي   األمريكيةتهدف المناورات المشتركة مع القيادة 
 .إلسرائيل األجلطويل  األمن وتعزيز اإلقليميةالتهديدات 

 4/2/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 تستنكر الفجمة اإلسرائيلية ضد وةيرة هولندية "الع قات الدولية" .11
فلسطين، الهجمة اإلسرائيلية التحريضية ضد وزيرة التنمية  –استنكر مجلو الع قات الدولية : غزة

 13"، عقب دعمها ميزانية وكالة "أونروا " بن والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية "سكريت كاخ
 مليون يورو.

وأكد المجلو، في بيان، اليوم، أن الهجمة تدل على السياسة اإلسرائيلية الرامية إلى تصفية قضية 
 ال جئين الفلسطينيين عبر قطع الدعم عنهم وعن المرسسات التي تدعمهم.

ية على موقفها الداعم للفلسطينيين، وخطوتها الكبيرة وتوجد المجلو، بجزيل الشكر إلى الوزيرة الهولند
في رفض القرار األمريكي بحق "أونروا"، واإلصرار على تقديم المساعدة المالية للوكالة الدولية رغم 

 حملة االنتقادات التي تشن ضدها.
لقضايا وطالب جميع دول العالم للوقوف بجانب ال جئين الفلسطينيين ودعمهم لتفادي تصفية إحدى ا

 التي يمكن أن تهدد الس م في المنطقة وتمو حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي.
 4/2/2018أون الين،  فلسطين

 
 لمثقفين الفرنسيين حول األطفال الفلسطينيين في سجون االحت للبيان  .11

في صحيفة "لوموند"  نشر أكاديميون وكتاب فرنسيون، رسالة جماعية: ترجمة ع ج الدين أبو زينة
كانون الثاني )يناير(، موجهة إلى الرئيو الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ركزوا  23الفرنسية يوم 

سجينا  من األطفال الفلسطينيين  360فيها على قضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ومحنة حوالي 
ية ص ح الحموري، المحامي وتسلط الرسالة الضوج أيضا  على قض في السجون اإلسرائيلية.

الفلسطيني الذي سجنتد إسرائيل من دون تهمة أو محاكمة تحت طائلة "االعتقال اإلداري". -الفرنسي
وقد أصدر المسرولون العامون والبلديات في جميع أنحاج فرنسا بيانات تطالب بإط ق سراح 

 البة بحريتد.الحموري، وحتى الحكومة الفرنسية انضمت إلى الدعوة الشعبية للمط
 5/2/2018، الغد، عم ان
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 " لجائةة نوبل للس مبي دي أسترشيح حركة " .11
رش  أعضاج في البرلمان النرويجي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض  :أوسلو

" من أجل الحقوق الفلسطينية رسميا  للحصول على جائزة نوبل للس م، تثمينا  BDSالعقوبات عليها "
 الحركة في النضال السلمي والفعال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. لدور

" في رسالة نشرت Bj rnar Moxnesمن جهتد، أعرب النائب النرويجي، الذي قدم الترشي  "
للصحافة، عن فخره بهذا الترشي ، قائ " بصفتي عضو برلمان نرويجي، فإنني أفخر باستخدام 

ل منتخب لترشي  حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات سلطتي كمسرو 
( من أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للس م. إن ترشي  الحركة لهذه BDSعليها )

 الجائزة يتماشى تماما مع المبادئ العزيزة جدا  علّي وعلى حزبي."
" BDSينية للمقاطعة على لسان أحد مرسسي حركة المقاطعة "بدورها، أعربت اللجنة الوطنية الفلسط

 عمر البرغوثي، عن امتنانها للبرلمانيين النرويجيين على هذه الخطوة الشجاعة والمشجعة في آن.
 4/2/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 لوكسمبورغ تدعو أوروبا التفاقية شراكة مع فلسطين .11

بورغ يان أسلبورن االتحاد األوروبي على تعزيز ع قتد حث وزير خارجية لوكسم: برلين-خالد شمت
إند يري فائدة كبيرة  -في مقابلة مع صحيفة دي فيلت األلمانية-االقتصادية مع فلسطين، وقال 

مكانية لتطوير هذه الع قة إن تم عقد اتفاقية شراكة اقتصادية بين أوروبا والفلسطينيين.  واص
ية من شننها دعم االستثمار األوروبي المباشر في األراضي وأوض  أسلبورن" أن مثل هذه االتفاق

الفلسطينية، وفت  آفاق جديدة للتجارة بين الجانبين، وخلق فرص عمل إضافية بالمناطق الفلسطينية 
 ذات المشك ت االقتصادية كقطاع غزة".

إشارة  -امهافي حال إبر -واعتبر رئيو دبلوماسية لوكسمبورغ أن اتفاقية شراكة مع فلسطين ستمثل 
 دعم اقتصادي واض  من أوروبا للفلسطينيين.

 4/2/2018، الجةيرة نت، الدوحة
 

 اليونسكو تختار فلسطين إلط ق النسخة العربية من تقريرها حول حرية الصحافة .15
اختارت منلمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( جامعة : مجدي محسن-نابلو 

العالمية على صعيد  االتجاهاتي فلسطين إلط ق تقريرها السنوي الثالث بعنوان "النجاح الوطنية ف
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صفحة،  200"، والذي ضمت نسختد اإلنجليزية 2017/2018حرية التعبير وتطوير وسائل اإلع م 
 تناولت واقع الحريات اإلع مية في العالم، والتحديات التي تواجد الصحفيين ووسائل اإلع م.

ر خ صة دراسات شاملة ومعّمقة قامت بها المنلمة الدولية لدول العالم كاّفة، لّخصت وّيعد التقري
 المسائل األساسية التي تواجد نشر المعلومات وتلقيها عبر اإلنترنت ووسائل اإلع م.

ّيذكر أن تقرير اليونسكو سوف يتم إط قد في ث ث دول، هي: فلسطين، وباكستان، وأوغندة، وسيتم 
فيذ توصياتد من خ ل أجهزة ومكاتب اليونسكو واألمم المتحدة لضمان مستوى أعلى من متابعة تن

حرية التعبير، والحد من استهداف الصحفيين والمواطنين الذين ينشرون أفكارهم وآراجهم على 
 .اإلنترنت

 4/2/2018، األيام، رام هللا
 

 لقدسمب بشأن ااإلع ن تر  لفلسطين ورفضاً  تظاهرة في سويسرا دعماً  .11
رن، أمو السبت، دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا يتلاهر المئات في العاصمة السويسرية ب: رنيب

 االعتراف بالقدو عاصمة إلسرائيل. ترامبي دونالد مريكإلع ن الرئيو األ
منلمة غير حكومية سويسرية  15وشارك في التلاهرة التي جرت في ساحة االتحادية، ممثلون عن 

 لفلسطينية، باإلضافة إلى أبناج الجالية الفلسطينية.داعمة للقضية ا
وطالبوا وعلى رأسهم عضو البرلمان السويسري السابق وعمدة مدينة بادن جيري مولر، ورئيو 

 جمعية الصداقة سويسرا فلسطين، المجلو االتحادي باالعتراف رسميا بدولة فلسطين.
ون الدولي، واالعتراف رسميا بفلسطين كدولة، ودعوا المجلو للعمل بقوة وفاعلية أكبر لتطبيق القان

كما طالبوا بنن تتوقف سويسرا عن التعاون عسكريا مع إسرائيل، ووقف استيراد منتجات المستوطنات 
كما طالب المتلاهرين باحترام الوضع القانوني الدولي للقدو، والطابع متعدد األديان،  اإلسرائيلية.

نهاج بناج المستوطنات اإلسرائيلية في  ووضع حد فوري لتدمير المنازل وطرد السكان األصليين، واص
 األراضي الفلسطينية.

 4/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مب حل القضية الفلسطينيةاصفقة القرن.. هكذا يرى تر تقرير:  .11

لحالية، وبالتشاور ية امريكبعد نحو قرن من الزمن على وعد بلفور، عرضت اإلدارة األ: أمين محمد
ررية  جديدة لتسوية القضية  -حسب مصادر إع مية وسياسية عديدة-مع أطراف عربية نافذة 

 الفلسطينية دأبت وسائل اإلع م على وصفها بصفقة القرن.
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منصب الرئاسة  ترامبودخل مطل  "صفقة القرن" دائرة التداول السياسي واإلع مي منذ تولي دونالد 
أت تتكشف خيوطها شيئا فشيئا وسط غموض جديد يحيط بمضامينها وأطرافها، فض  ية، وبدمريكاأل

 عن استحقاقاتها السياسية واالقتصادية واألمنية.
هو عراب صفقة القرن، ويضم  ترامبتجمع وسائل اإلع م على أن جاريد كوشنر صهر ومستشار 

ي لعملية الس م في مريكوث األفريقد عددا محدودا من األعضاج، وبينهم جيسون غرينب ت )المبع
منذ  ترامبالشرق األوسط(، وهو يهودي أرثوذكسي عمل محاميا في مجال العقارات وكان مقربا ل

 عقود.
وتتحدث وسائل اإلع م العالمية عن زيارات سرية ومعلنة قام بها كوشنر وفريقد إلى عواصم إقليمية 

الترويج لصفقة القرن المثيرة، ومن بينها الرياض تعتبرها واشنطن أهم مفاتي  المنطقة، وأهم أدوات 
 والقاهرة وتل أبيب.

 
 تسريبات

ورغم أن صفقة القرن لم تعلن حتى اآلن بشكل رسميا فإن العديد من تفاصيلها تسربت خ ل 
الشهور الماضية عبر وسائل إع م عربية وغربية، وعلى لسان أكثر من مسرول من هذا الطرف أو 

 ذاك.
سيكشف قبل منتصف العام الجاري  ترامبي دونالد مريكيون إن الرئيو األأمريكون ويقول مسرول

عن خطة لتسوية الصراع الفلسطيني. وأوضحوا أن هذه الخطة ستكون شاملة، وتتجاوز األطر التي 
ية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى، بما فيها القدو والحدود مريكوضعتها اإلدارات األ

 كون مدعومة بنموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصال  الفلسطينيين.وال جئون، وت
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني في مقابلة مع تلفزيون 

ية نقلت إلى الفلسطينيين عن طريق مريك( إن المقترحات األ2018فلسطين )يناير/كانون الثاني 
نشاج حلف إقليمي ضد الجانب السعودي. وأض اف أن الصفقة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية واص

 النفوذ اإليراني في المنطقة تكون إسرائيل جزجا مند.
وفي الوقت ذاتد، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عما قال إنها تفاصيل حصل عليها حصرا 

ن الفلسطينيين واإلسرائيليين التي بشنن عملية التسوية بي ترامبي مريكلمضمون خطة الرئيو األ
 درجت بعض وسائل اإلع م على وصفها "بصفقة القرن".
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فإن الصفقة  -نق  عن مسؤول زربي اشترط عدم الكشف عن هويته-وبحسب ما كشفه الموقع 
 تشمل ما يلي:

طقة إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق "أ" و"ب" وبعض أجزاج من من -
 "ج" في الضفة اليربية.

قيام الدول المانحة بتوفير عشرة مليارات دوالر إلقامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية على  -
 مطار وميناج في غزة، ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة.

 تنجيل وضع مدينة القدو وموضوع عودة ال جئين إلى مفاوضات الحقة. -
ل المفاوضات النهائية محادثات س م إقليمية بين إسرائيل واألقطار العربية بقيادة المملكة ستشم -

 العربية السعودية.
من جهتها، نقلت صحيفة القبو الكويتية في ديسمبر/كانون األول الماضي عن مصدر فلسطيني 

القدو وال جئين مسرول قولد إن الصفقة تتضمن التخلي عن فكرة حل الدولتين، وتقفز على ملفات 
والمستوطنات، وتقترح س ما إقليميا في مواجهة إيران، وترفض أي سيادة على المنطقة الممتدة بين 
البحر المتوسط ونهر األردن سوى السيادة اإلسرائيلية، وتبقي على القدو موحدة وعاصمة وحيدة 

 إلسرائيل، مع رفض عودة ال جئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
 

 "ب  سيادة" دولة
وقبل أيام نشرت وكالة أنباج األناضول ما قالت إند تفاصيل متعلقة بمضامين صفقة القرن، وردت 
ضمن التقرير السياسي الذي قدمد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنلمة التحرير صائب عريقات 

ناير/كانون ي 15و 14الجتماع المجلو المركزي الفلسطيني في اجتماعد األخير الذي ّعقد يومي 
 الثاني الماضي بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام هللا.

ية، وأولها "االعتراف مريكبندا، تحمل الخطوط العريضة للخطة األ 13وأورد عريقات في تقريره 
ضم الكتل  -وفقا للمصدر ذاتد-بالقدو عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها". وتشمل الخطة 

بقاج السيطرة  االستيطانية الكبرى بالضفة إلسرائيل، واصع ن قيام دولة فلسطينية منزوعة الس ح، واص
األمنية إلسرائيل، إلى جانب االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية إلسرائيل من 

 مناطق فلسطينية محتلة.
لسطين في عاصمة لدولة ف ترامبفي "اختراع إدارة الرئيو  -حسب عريقات-ويتمثل البند الثاني 

"، وسيتم اإلع ن خ ل شهرين أو 1967ضواحي القدو خارج إطار ستة كيلومترات عن حدود عام 
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 ترامبعلى ضم الكتل االستيطانية، على أن تقوم إدارة  ترامبث ثة على أبعد حد على موافقة إدارة 
 في الس م".بعد ذلك باإلع ن عن "مفهوم أمني ّمشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاج 

ويشمل هذا المفهوم أربع نقاط: أن دولة فلسطين "منزوعة الس ح مع قوة ّشرطية قوية"، و"إيجاد 
قليمي ودولي، وبما يشمل مشاركة األردن ومصر وواشنطن، وسيكون الباب  تعاون أمني ثنائي واص

وسطى لحماية مفتوحا أمام دول أخرى، و"وجود قوات إسرائيلية على طول نهر األردن والجبال ال
 الدولتين"، وأخيرا "تّبقى إسرائيل على ص حيات األمن القصوى، بيدها لحاالت الطوارئ".

ويذكر عريقات أن الخطة تنص على اعتراف دول العالم بدولة إسرائيل "كوطن قومي للشعب 
في  اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني". على أن تضمن إسرائيل حرية العبادة

 األماكن الّمقدسة للجميع، مع اإلبقاج على الوضع القائم بها حاليا.
ويعقب عريقات في التقرير على الخطة بقولد "هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى 

لفرضها على الجانب الفلسطيني"، ويدعو إلى رفضها بشكل كامل حيث ترسو  ترامبإدارة الرئيو 
 ي.إلقامة حكم ذاتي أبد

 4/2/2018، الجةيرة نت، الدوحة

 
 ماذا علينا أن نتوق ع بعد خطاب ترامب أمام الكونغرس؟ .11

 بسام أبو شريف
ية في إبراز جمل معينة من خطاب الرئيو دونالد مريكية وغير األمريكانهمكت أجهزة اإلع م األ

أو "سياسة ترامب ترامب أمام الكونيرو حول االتحاد، ولم تقم حتى اآلن برسم الخطوط العريضة ل
، للتدليل على خطورة مخطط الذين وضعوا ترامب رئيسا  للبيت "للسياسة التي عبر عنها ترامب

األبيض وسّلموه األرقام السرية القادرة على تدمير جزج كبير من البشرية وما بنتد منذ الحرب العالمية 
 الثانية.

نيرو، على مدى الخطاب. كان يتصرف لقد تتبعنا لحلة بلحلة أقوال ترامب وحركاتد أمام الكو 
ي ليبحثوها مريكويتكلم بطريقة اآلمر الناهي، وليو الرئيو الذي يعرض خططا  لممثلي الشعب األ

كي يعدلوها أو يرفضوها. جاج ترامب إلى الكونيرو ليبليد قرارات أصحاب القرار ويطالبهم بتنفيذها، 
ية وتجديدها، أطلب منكم الموافقة على مريكالتحتية األأطلب منكم أن تقروا موازنة إعادة بناج البنية "

، أبليكم "تحديث الترسانة النووية، أطلب منكم الموافقة على ميزانية الجي  التي تفوق كل الميزانيات
أنني قررت: اعادة فت  غوانتنامو، وأنني قررت البقاج عسكريا  في سوريا والعراق، وأنني سنشن حربا  

سننفذ خططا  داخل إيران لزعزعة الجمهورية اإلس مية، وأنني اعترفت بالقدو على طالبان، وأنني 
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عاصمة إلسرائيل، ولن ندفع قرشا  من المساعدات لمن ال يوافق على مواقفنا ويتفق معها، أبليكم 
أنني أعتبر روسيا والصين أعداج ألنهم يهددون مصالحنا االقتصادية، أبليكم أنني سنشن حربا  على 

لنسف االتفاقيات التجارية السابقة، ولوضع اتفاقيات جديدة تكون عادلة وتخدم مصال  أوروبا 
 الواليات المتحدة.

ادعى أند زاد فرص العمل، وأن البطالة انخفضت، وأند انتصر على داع  في سوريا والعراق، وأند 
قهم كاشفا  بذلك اعتقل مئات من داع ا من بينهم أبو بكر البيدادي، ثم أطلق سراحهم، وعاد لي ح

أسلوب المافيا في خلق لروف تناسب امت ك أراضي اليير، وابتزاز الدول، وفرض شروطد عليها. 
كثيرون يلنون بنن خطة مارشال بعد الحرب العالمية كانت لمساعدة الدول األوروبية الحليفة، ولم 

ت المتحدة ومرسساتها يروا الحقائق التي تدّل على أن خطة مارشال كانت إلعادة تجديد الواليا
حلفاج "ية البتزاز الدول مريكوصناعاتها. وخطة سادة ترامب اآلن حتى استخدام القوة العسكرية األ

، إلعادة بناج الواليات المتحدة التي بدأ الهرم ينكلها. وكي يقوم بذلك، حدد ترامب أن الشرط "وأعداج
ية وتطويرها، مباليا  في خلق صورة مريكوية األالمسبق هو زيادة القوة العسكرية، وتجديد القدرات النو 

كوريا الشمالية الجاهزة الستهداف أراضي الواليات المتحدة! ويلي ذلك شن الحروب العسكرية 
البنية التحتية نن إغ ق الحدود نن المدارو "والسياسية لجني األموال ال زمة لتجديد الواليات المتحدة 

 الم يين من فرص العمل.، والتي ستخلق "والتعليم المهني
 

 وحدد ترامب ث   حروب:
حرب الشرق األوسط ضد إيران والشعوب وحركاتها، بالتعاون مع إسرائيل والرجعيات العربية التي 

بالطبع لم "أصب  ّيصِدر لها األوامر علنا  وعبر فرض خطتد إلعادة رسم الشرق األوسط دوال  وحدودا  
لعربية واصعادة رسم دول الخليج وتمدد إسرائيل وسيطرتها )بالنيابة يفص  عن الخطط لتقسيم الجزيرة ا

 ."ا( على الشرق األوسطأمريكعن 
الحرب على أوروبا عبر دفعها إلى االشتباك مع إيران لمنعها من إبرام صفقات تجارية معها ألند 

النلر عن يريد السيطرة على ثروات إيران، كما يريد السيطرة على ثروات العراق وسوريا، بيض 
الطرق والوسائل واألدوات، فهو الأخ قي عندما ينفذ البرامج االستعمارية وسيستعمل حسب ما أشار 

 العرق والدين واإلرهاب لتحقيق ذلك.
عادة  والحرب على أوروبا ستكون مباشرة أيضا  باإلصرار على نقض كل االتفاقيات التجارية السابقة واص

متحدة يفوق ما تجنيد اآلن. ويخوض ترامب هذه المعركة بالشراكة صياغتها لتضمن ربحا  للواليات ال
 مع إسرائيل وروتشيلد الذي يملك مفاتي  ترامب.
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الحرب الثالثة: هي حربد على محور روسيا نن الصين، وسوف يخلق لروسيا والصين مصاعب 
ودول  ومتاعب وعمليات إنهاك عبر التحرك العسكري الذي ي مو الخطوط الحمر في أوكرانيا

جراجات وقرارات لفرض ضرائب وجمارك عالية على صادرات هذه  أوروبا الشرقية وبحر الصين واص
الدول وحلفائها للواليات المتحدة، وسيستخدم أوكرانيا البتزاز أوروبا ل لتزام بما يقرره من مقاطعة 

 وحصار لروسيا والصين.
ب وأسياده خططا  لتحطيم األمم المتحدة الحرب الرابعة: األمم المتحدة، فمن الواض  أن لدى ترام

ومرسساتها القائمة ليسود جو أشبد بجو الياب في العالم، يطرح بعده مشروع األمم المتحدة الجديد 
الذي يسعى إلى إعطاج الواليات المتحدة موقعا  منفردا  متميزا  عن باقي الدول حتى دول مجلو 

واصعطاج هذا الحق للواليات المتحدة فقط. لقد جمع األمن، وسيحاول إلياج الفيتو في مجلو األمن 
ترامب كل الدروو من التجارب العنصرية والفاشية في العالم، وجعل منها كساج لخططد للهيمنة 

 والتفرد في العالم.
خطة مارشال كانت إلعادة تجديد الواليات المتحدة وصناعتها وأسلحتها كي تفرض على أوروبا 

سابقة وتجيرها للواليات المتحدة التي استعمرتها بنسلوب جديد نن اقتصادي، التخلي عن مستعمراتها ال
ال عسكري، واآلن يريد من أوروبا أن تصب  مستعمرات للواليات المتحدة، وأن تنضم إلى حروبد ضد 

يران واإلس م والعرب لتهيمن إسرائيل والواليات المتحدة على العالم.  الشعوب والصين وروسيا واص
 لب عدم انتلار وقوع المصائباألمر يتط

ال يوجد أبلا من الرسالة التي تضمنها ك م بنيامين نتنياهو الموجد مباشرة ووجها  لوجد للرئيو 
إذا انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع "ترامب في منتدى دافوو. لقد قال لد نتنياهو: 

 معادلة الجديدة.. هذه هي ال"إيران، فإنني أعدك بنن تدعمك إسرائيل
ويخطم من يلن بنن هذه المعادلة ستكون سهلة التحقيق، لكن األمر يتطلب عدم انتلار وقوع 
المصائب، بل عليد أن يستبق ذلك إّما لمنعها أو للتقليل من أضرارها، وأضرب مث   اعتراف ترامب 

مور انتلروا وقوع بالقدو عاصمة إلسرائيل. هذا كان واضحا  ومقروجا ، لكن القائمين على األ
المصيبة فنصب  رد فعلهم يواجد بك م ترامب، هذا أمر سيادي، انتهى موضوع القدو، ووجد ك مد 

. لننطلق من هذا. يجب أال تسم  قوى "ال تبحثوا موضوع القدو، لقد انتهى األمر"ألوروبا بالقول: 
يصب  ما يخطط لد ترامب أمرا   المقاومة، مهما كانت الموازين تميل لمصلحة الواليات المتحدة، بنن

ا تعلن أن أمريك، لكننا النرى عم  ، نسمع "يمريكاالحت ل األ"واقعا . نسمع من العراق ك ما  حول 
وادي الفرات ممنوع على الروو والسوريين، وأنها تنشم جيشا  سوريا  في الشمال الشرقي لسوريا، 

عركة للبقاج في سوريا، ونسمع إع ن تيلرسون أن وأنها تدعم سوريا الديموقراطية لتستخدمها حطب م
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ي سيعزز مواقعد ويبقى في سوريا، ونسمع ونرى اليزو التركي وعودة أسطوانة جي  مريكالجي  األ
، ونرى ونرى... لكننا نرى أيضا  أن استراتيجية المواجهة لم ترسم "حطب معارك تركيا"سوريا الحر 

 وانية إلحباطها.تكتيكات التصدي لعمليات التهيئة العد
ي الذي مريكلن يتحمل ترامب هزيمة واضحة تحمل للواليات المتحدة صناديق خشبية للشباب األ

يرسلد ترامب لّيقتل، ليو دفاعا  عن الواليات المتحدة بل لقتل أبناج الشعوب التّواقة إلى الحرية. كما 
ن نتنياهو يقوم بضرب أهداف في لن تتحمل إسرائيل عمليات تعدّإ مدروسة وال تشعل حروبا . فكما أ

يران وحزب هللا والجي  العربي السوري، فإّن بإمكان تنليمات  سوريا تطال المرسسات والصناعات واص
 سرية جديدة توجيد ضربات لنتنياهو في الوطن المحتل بوسائل جديدة ومتقدمة.
أن ننتلر إذنا  من أحد.  ترامب بدأ بشن الحروب وال ينتلر إذنا  من أحد، وعلينا أن نقاومد من دون

 ال َيصّد العنف العدواني الياشم إال العنف الثوري المنلم.
 5/2/2018، األخبار، بيروت

 
 ؟"قيادة بديلة" .11

 فاتنة الدجاني 
ما أشبد اليوم بالبارحة. األجواج ذاتها، واللروف والحيثيات والتفاصيل. التاريخ إذ يتحول، مع تكراره، 

 إلغريقية حيث دائما  ما ّتسَدل الستارة على ضحية ما.إلى منساة على الطريقة ا
في زمن قريب، تابعنا بعيون مفتوحة على اتساعها كيفية تيييب الرئيو ياسر عرفات بعد رفضد 

ي السابق بيل كلينتون. وتابعنا الترويج مريكالتوقيع على اتفاق كمب ديفيد في عهد الرئيو األ
العسكرية اإلسرائيلية واجتياح الضفة  "السور الواقي"ثم عملية ، "غياب شريك الس م"إسرائيليا  لن 

 اليربية، والحقا  اغتيال عرفات بالسم.
ال يختلف الوضع كثيرا  اليوم. ال المحاوالت اإلسرائيلية، في السر والعلن، الغتيال الرئيو محمود 

قيادة بديلة مند. لم ّيسِعفد  ية للضيط عليد أو إيجادمريكعباو )أبو مازن( سياسيا ، وال المحاوالت األ
كوند األب الروحي التفاقات أوسلو ونهج الس م الرافض العنف والكفاح المسل . ولم ّيخفف عند أند 
لم يعلن في أي وقت موقفا  معارضا  للمفاوضات. فقط هالهم أن يصر على توسيع الرعاية الدولية 

 ية بعد قرار القدو.مريكاإلدارة األ لعملية الس م )كنن إسرائيل متمسكة بها(، وأن يتحدى
حتى التسريبات اإلع مية لم ترحمد، وذهبت إلى فساد إدارتد، ومنها كشف شراج طائرة خاصة من 
مال السلطة. ولكن، كل من كان ينتلر رد فعل شعبيا  على هذه التسريبات، سيصاب بخيبة، ذلك أن 

يا  للضيط على عباو، ومن ثم أمريكإسرائيليا  و الفلسطينيين على يقين من أن هذه التسريبات تول ف 
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. ال يعني هذا أن ذاكرة الناو معّطلة، أو أنها ال تحتفل "صفقة العصر"على الشعب، للقبول بن 
بالملفات وحق المحاسبة في اللحلة المناسبة، ولكن بالتنكيد ليو انسياقا  في الخطة اإلسرائيلية أو 

 خدمة لها.
؟ اإلجابة ستذهب حتما  إلى "صفقة العصر"خص عباو أم في فحوى فهل المشكلة فع   في ش

استحالة إيجاد قيادة فلسطينية ترضى بما رفضد عباو أو بالتنازل عن الثوابت المعروفة، تماما  كما 
أن ال حل سياسيا  من دون الرضا الفلسطيني. غير ذلك هو حتمية المواجهة المباشرة مع االحت ل 

بانتفاضة وبنساليب يتخّوف منها خبراج األمن اإلسرائيلي في حال فر ض الس م ية مريكواإلدارة األ
ي جيسون مريكبالقوة، وبصيية تشبد انسحاب آرييل شارون من قطاع غزة. وهو ما كرره الموفد األ

غرينب ت عندما قال إن خطة الس م للتنفيذ وليست للتفاوض، بمعنى فرض التسوية على 
 ائيلية نصا  وروحا .الفلسطينيين، وهي إسر 

أقصى ما يطم  إليد الفلسطينيون من عباو، وهم يتياضون عن التسريبات، أن يحمي خطتد 
كمهندو التفاق أوسلو، وكذلك السلطة الوطنية كمكتسب موضوعي، حين ال يعني حلُّها سوى 

اجهة ضد االنتحار السياسي، ثم تنفيذ اإلص حات المطلوبة من دون التخوف من تزامنها مع المو 
. بهذا، ّتصب  قضية خ فة عباو مسنلة فرز وطني في سياق مشروع وطني، "صفقة العصر"

وليست مسنلة كواليو حيث يصنع استخباراتيا  رئيٌو من الملفات اليامضة، من خ ل اتصاالت مع 
  شخصيات فلسطينية لتكون البديل الموعود.

 "صفقة العصر"وفي لرف مواجهة  إن أي حديث عن إزاحة عباو من واجهة السلطة اآلن،
، أو أي مثالب أخرى )سواج كانت "ديكتاتوريتد"ية، أو تزايد التسريبات عن فساد إدارتد أو مريكاأل

صحيحة أم ملفقة(، ليو أكثر من ملهاة جديدة تلتقي في تيذيتها إع ميا  أطراف إقليمية ودولية. 
، ورهاٌن دولي، وبهذا المعنى الدفاع عند هو ومهما قيل في عباو أو عند، يبقى أند رمٌز فلسطيني

دفاع عن تراكم سنوات من النضال الفلسطيني. وتخّلي المجتمع الدولي عند ال يعني سوى القبول 
 مبدئيا  بنسف حل الدولتين.

 ؟"أبو مازن"فهل انتهى فع   
 5/2/2018الحياة، لندن، 
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 حرب الشمال المرتقبة وعجة حكومة الحريري .11
 يريسمدار ب

ث ثي العلم الذي يقود لبنان، الرئيو المسيحي الماروني، رئيو الوزراج المسلم السني ورئيو 
البرلمان المسلم الشيعي، ال ينج  في أن يقرر إذا كان طوفان التهديدات من إسرائيل يستهدف 
 الكشف عن مخططات لحملة عسكرية أم أن رئيو الوزراج نتنياهو، وزير الدفاع وكبار رجاالت

 الجي  اإلسرائيلي ال يقصدون إال التخويف.
ولم نذكر حزب هللا، الذي يمسك بالخيوط كلها في لبنان وليو لد مصلحة حقيقية في جولة ثالثة من 

قتيل في سوريا ومئات المعوقين والجرحى، والتقليص األليم في ميزانية  2000الخراب والدمار. فبعد 
 كثر إلحاحا.التمويل اإليرانية، لحزب هللا شرون أ

فالوصف التصويري في أسلوب ليبرمان في أند في الجولة التالية لن يكون وضع يتشمو فيد 
اللبنانيون على شاطم البحر ويختبم اإلسرائيليون في الم جم، أدى بنصرهللا ألن يقرع األجراو 

الحاكم في بيروت، . لدى الث ثي "إسرائيل أيضا تعرف أنها في الحرب التالية ستدفع ثمنا باهلا"بنن 
 ، فإند يرشر إلى صيف حار."األحذية على األرض"عندما يتحدث ليبرمان عن 

من المهم االنتباه إلى أن القيادة في بيروت لم يخرج عنها نفي للخطة اإليرانية لتحسين قدرات حزب 
يختارون  الصواريخ الدقيقة. فإما أال يكونوا شركاج في السر أم أنهم إنتاجهللا من خ ل مصانع 

الصمت. فبعد أن دمرت إسرائيل البنى التحتية الصناعية اإليرانية في سوريا، حسب منشورات 
أجنبية، ينقل الحرو الثوري الجهد إلى لبنان من دون أن يطلب اإلذن من القيادة الرائدة. الحقيقة؟ 

مذهلة. ونصرهللا كميات الصواريخ لدى حزب هللا حتى قبل إقامة المصانع الجديدة في جنوب لبنان 
يحرص على أن تقوم وسائل اإلع م، األجنبية أساسا، بالعمل نيابة عند. فمنذ اآلن يدور الحديث 
عن آالف الصواريخ التي يمكنها أن تدقق نحو أهداف في حيفا وتل أبيب وتصل حتى إي ت. كمية 

ا الرقابة عندنا فلن تسم  الصواريخ غير الدقيقة، وتلك للمدى المتوسط، والحوامات، أكبر بكثير. أم
 بالكشف.

وهاكم موضوع التوقيت: في األسبوع األول من شهر أيار ستجرى االنتخابات للبرلمان اللبناني. 
لعشر سنوات، بسبب شرون األمن، الحرب األهلية في سوريا والنزاعات الداخلية، فإن والية البرلمان 

المهمة، مددت المرة تلو األخرى. فقد أقسم  في بيروت، حيث لحزب هللا حق الفيتو على القرارات
أيار، وهو ال يعتزم التنجيل، مهما  6رئيو الوزراج الحريري اآلن على أن االنتخابات ستجرى في 

أيار، سيكون الرئيو ترامب ملزما بنن يقرر ماذا  12كان األمر. وبعد أسبوع من ذلك بالضبط، في 
 ييرد بنند لن يكون بّصيما. أنرص ترامب على سيكون مصير االتفاق النووي مع إيران. ويح
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من الجانب اللبناني، هذا األسبوع من أيار سيكون دراماتيكيا. في الكرياه في تل أبيب يتنبنون 
. "مفاجآت سوداج"من مئة. كل هذا شريطة أال تقع  70بصعود حزب هللا في البرلمان حتى أغلبية 

مرسسات الدولة في لبنان وعملية اتخاذ القرارات هي من ناحية إسرائيل فإن سيطرة حزب هللا على 
 خطوة يجب وقفها. كيف توقف؟ ال حاجة لخيال منفلت العقال.

ما الذي يمكن للحريري أن يفعلد كي يوقف تعزيز قوة حزب هللا بإسناد إيراني؟ صفر مربع. فحزب 
والبرلمان اللبناني على األغلبية لديد سيبقى على أي حال يعمل مع ممثلي حزب هللا في البرلمان، 

 أي حال ليو لد وزن.
كل المحاوالت البائسة لجمع س ح حزب هللا ردت باحتقار. فنصرهللا يحمي لبنان من العدو 
الصهيوني، ومقاتلو منلمة اإلرهاب هم جنوده ضد إسرائيل، بالضبط مثلما هم يقاتلون لبقاج بشار 

 األسد في سوريا.
نرى في لبنان ملعَبا للحرب. أحد ال يطلب اإلذن إلط ق الطائرات  على مدى السنين اعتدنا على أن

المنهولة وغير المنهولة من س ح الجو في الطريق إلى الضرب، وفقا لمصادر أجنبية، ألهداف 
محددة في سوريا. وفجنة يبقى لبنان مكانة دولة سيادية مسرولة، واآلن يستعرضون العض ت في 

داخل البحر، والتي توجد بمحاذاة الحدود مع  "9الكتلة "عن النفط في التوقيع على عقود للتنقيب 
إسرائيل. لبنان الرسمي يقسم على أال يتراجع في هذا الموضوع، ولكن طبول الحرب من جانب 

 إسرائيل تتركها لبنان لمعالجة اآلخرين.
 4/2/2018يديعوت 

 5/2/2018، لندن، القدس العربي
 

 نتنياهو؟هل سترد مصر الجميل لحكومة  .11
 يوسي ميلمان
السبب األساسي الذي ال يجعل التوتر في غزة يتصاعد ليصل إلى مواجهة واسعة هو المصادفة. 
ففي نهاية األسبوع أيضا لم توقع الصواريخ التي أطلقت نحو إسرائيل ضحايا في األرواح، ولم تلحق 

أهدافا لحماو. ولكن ردود فعل أضرارا. وردا على ذلك قصف س ح الجو، لليلة الثانية على التوالي 
إسرائيل ّمَقن َوَنة وتحاول أال توقع إصابات في الطرف الفلسطيني. وتطلق الصواريخ منلمات عاقة 
حراج حكمها. فهذه المنلمات معنية بجر  صييرة، ال تقبل بإمرة حماو وتعمل على تحديها واص

 إسرائيل لمواجهة مع غزة.
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هور. فعدد الشاحنات التي تنقل البضائع من إسرائيل عبر يواصل الوضع االقتصادي للقطاع التد
. وسبب 300في اليوم إلى  800في المئة من نحو  50معبر كرم سالم، انخفض بنكثر من 

االنخفاض في كمية البضائع التي تنقل إلى القطاع ليو قيودا جديدة أو تشديد الحصار اإلسرائيلي 
مليون فلسطيني يسكنون فيد. فليو لسكان القطاع المال،  2على القطاع، بل ضعف القوة الشرائية لن 

ذا نفذت إدارة ترامب تهديدات الرئيو لتقليص المساعدات للسلطة الفلسطينية وللوكالة، فإن  واص
الضائقة في غزة، والتي من الصعب أن نتصور إلى أين يمكن أن تنزل أكثر، ستصل إلى ذرى 

 جديدة.
ن بالحاجة العاجلة إلى الشروع في مشروعات إلعادة بناج في الحكومة وفي جهاز األمن يعترفو 

اقتصاد القطاع. فقد اجتمع في بروكسل هذا األسبوع مندوبو الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، ومرة 
أخرى طرحت أفكار ممتازة، ولكن أحدا ال يسارع إلى إدخال اليد إلى الجيب. عائق آخر هو 

حول المساعدات، وباألساو معارضة وزير الدفاع أفييدور  الخ فات في الحكومة اإلسرائيلية
 ليبرمان إلعادة بناج القطاع إلى أن توافق حماو على نزع س حها وتجريد غزة من الس ح.

هذا لن يحصل. فحماو ستفضل الحرب على نزع س حها ن األمر الذي ترى فيد المنلمة وصفة 
يوجد، ومشكوك أن يوجد، الحل لوزمة مع غزة.  للتصفية الذاتية الطوعية. في هذه المرحلة ال

سرائيل ن ال يريدان جولة حرب جديدة، ولكن ما يفصلنا في األشهر األخيرة،  فالطرفان ن حماو واص
والتي تعالمت فيها حاالت إط ق النار والحوادث النارية مع غزة، عن االنخراط في جولة جديدة هو 

 فقط. اإلحصائياالحتمال 
لى تقليص مشاكل غزة محبطة أكثر من ذلك على خلفية التعاون األمني االستخباري فعدم القدرة ع

الوثيق بين إسرائيل ومصر. ففي الماضي سبق أن نشرت أنباج في الصحافة الدُّولية أفادت بان 
إسرائيل توفر المعلومات االستخبارية لقوات األمن والجي  المصري التي تقاتل ضد منلمات 

الفرع المحلي لداع . كما كانت تقارير، بما في ذلك  "لواج سيناج"وعلى رأسها  اإلرهاب في سيناج
 ، في أن س ح الجو ّيستدعى بين الحين واآلخر للمساعدة في الهجمات."لواج سيناج"ادعاجات من 
أمو النقاب عن كامل حجم هذه الع قة حين بليت عن أن س ح الجو  "نيويورك تايمز"وكشفت الن 
نحو مئة غارة على أهداف إرهابية في سيناج بما في ذلك اإلحباط المركز لنشطاج  2015نفذ منذ 

اإلرهاب وزعمائد. وحسب النبن، في هذه اليارات شاركت طائرات، مروحيات وأدوات طائرة غير 
منهولة، أخفت ع مات التشخيص اإلسرائيلية التي عليها. وبدأت اليارات، بعد أن زرع اإلرهابيون 

ا من شرم الشيخ.قنبلة وأ  سقطوا طائرة مسافرين روسية كانت تقل سياح 



 
 
 
 

 

 45 ص             4546 العدد:             2/5/2018اإلثنين  التاريخ: 

                                    

إلسرائيل بالطبع مصلحة ّعليا في القضاج على اإلرهاب في سيناج، الذي عمل في الماضي ضد 
ا، وال سيما بتكليف من حماو. ولكنها تتوقع بمقابل المساعدة العسكرية التي تقدمها  إسرائيل أيض 

أن ترد لها مصر الجميل على المستوى الدبلوماسي وتلطف حدة  إسرائيل في الحرب ضد اإلرهاب،
مشروعات التنديد ضد إسرائيل، واألهم من ذلك أن تساعد في التخفيف عن إسرائيل في حل ضائقة 
غزة، وذلك ضمن أمور أخرى من خ ل الموافقة على أن يقام ميناج في العري  ينقل البضائع إلى 

اج وتقام محطة تحلية للمياه في األراضي المصرية، مثلما اقترحت إدارة القطاع، وأن تزيد توريد الكهرب
ترامب، وبالتنكيد أن توافق مصر على فت  معبر الحدود في رف  أمام حركة البضائع واألشخاص. 
ولكن مصر ال تفعل شيئا من كل هذا، وهي في واقع األمر تلقي بيزة إلى بوابة إسرائيل وهكذا تقول: 

 ."هذه مشكلتكم"
 4/2/2018معاريف 
 5/2/2018القدس العربي، لندن، 
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