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 بعد مطاردة استمرت وهرا  استوهاد القسامي جرار إثر اوتباك مسّلح مع قوات االحتالل  .1
قااواا اتالاا"ال  رائياارا يغير، ا "الااا ، أن جنااين ، ماان6/2/2018، لإلعــال  الفلســطينيالمركااز قااا  

المطارد القيامي أالمد نصر جرار، صباح اليوم الثالثاء، عقب اش"باك ميغح وعمغية عيكرية معقدة 
وقاا  مرايا  رالمركاز الةغياطيني ل"عاالمر  في بغدة اليامون  رب مدينة جنين، شما  الضاةة الرربياة.

 د عيان، إن اش"باكا ميغالا وقع ويمع دوي انةجاراا في ماليط المنطقة المالاصرة.نقال عن شهو 
ونشر موقع والال العبري، رواية جهاز الشاباك ائيرا يغي، ال"اي "ةياد أناي فاي يااعاا الصاباح البااكر 
وصغا معغوماا بوجود جرار فاي مبناق قارب مديناة جناين، الياع ايا"دعيا قاوة مان الوالادة ال اصاة 

وأضاا  الموقاع أن القاوة ال اصاة تال اا  كغةة بعمغياا ات "يا ، وقاما ب"طويا  المبناق.ريمامر الم
نصر جرار في المبنق، الياع كاان مياغالاو، وعغاق جيامي القيباة كبيارة، فاي ها   الغال اة  ألالمدالركة 

ووفقااااا لروايااااة  صاااادرا ال"عغيماااااا لغوالاااادة باااا طال  النااااار  وفاااااو ماااان أن يبااااادر جاااارار باااا طال  النااااار.
فقااااد عثاااار باااادا   الالقيبااااة ال"ااااي كانااااا بالوز"ااااي عغااااق كميااااة كبياااارة ماااان الرصااااا ، وماااان  اتالاااا"ال 

 الم"ةجراا، مما أشار إلق إني كان يي"عد لعمغية اش"باك كبيرة مع قواا اتال"ال .
 عشيرة رآ  جرارر أكدا اي"شهاد ابنها أالمد نصر جرار.، أن 6/2/2018، 48موقع عرب وأضا  

ميااغالا وأصااواا انةجاااراا وقعااا فااي الالااي الرربااي لغيااامون عقااب  وأشااار مواطنااون إلااق أن اشاا"باكا
 مالاصر"ي في  رفة مهجورة لجا  إليهاا إثار مطارد"اي فاي بغادة اليايغة الالارثياة و"مكناي مان اتنياالاب.
وقالا مصادر فغيطينية إن العمغياة العياكرية ايا"مرا طاوا  يااعاا الغيا  فاي بغادة اليايغة الالارثياة 

ا، اليااع الوصاارا بعشااراا اولياااا وأ غقااا ماادا غها فااي الااين لاام "ةااار  ال"ااي كانااا مالااور المااداهما
 الطا راا الزنانة يماء المنطقة وعغق عغو شديد اتن ةاض.
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وعقب وزير األمن ائيرا يغي أفيردور ليبرمان، عغاق ا "ياا  جارار باالقو : رأ غقناا الاليااب ماع أالماد 
 جرار ويرعان ما ينص  إلق قا"  ربن  ا ر، اليب قولي.

ر مع عبوة نايةة، اليع "م  M16م الشاباكر أني بعد ق"  جرار عثر عغق جث"ي بندقية من طرازر وزع
 ق"غة دون "يجي  أي إصاباا في صةو  القواا ال"ي قاما با "يالي.

مرايااا  الجزيااارة فاااي القاااد  إلياااا  كااارام قاااا  إن ، أن 6/2/2018الجزيـــرة نـــت، الدوحـــة، وجااااء فاااي 
   األيام الماضية إمكانياا كبيرة لغوصو  إلق جرار.الم ابراا ائيرا يغية ي را  ال

ولةا إلق أن القواا ائيرا يغية الاصرا فجر اليوم مبنق بقرياة الياامون ب عاداد كبيارة. والياب رواياة 
ف ني "مكن مان ق"ا  أالماد  -ال ي "قدم بقواا  اصة معززة بالمروالياا والكوماندوز-جيش اتال"ال  

وأضااا  جاايش اتالاا"ال  فااي بيااان لااي إن جاارار  مهجااور فااي القريااة.جارار بعااد اشاا"باك معااي فااي مبنااق 
ر وقنابا  يدوياة ليياقط شاهيدا بعاد أن أطغا  الجناود 16 رج من المنز  وهو يالم  بندقية من نوع رأم 

 ائيرا يغيون وابال من النار با"جاهي.
مصااادر ماان جه"ااي، قااا  كمااا  أبااو الاارب نا ااب مالاااف  جنااين فااي ا"صااا  هااا"ةي مااع الجزياارة نااا إن 

أمنيااة إياارا يغية أ باارا اتر"باااطين الماادني والعيااكري الةغيااطيني باي"شااهاد المقاااوم، وأكااد أن عمغيااة 
جيش اتال"ال  ت "زا  قا مة في المنطقة المي"هدفة ال"ي كان يوجد بها الشهيد اليع ت يازا  جثماناي 

مواجهااااا باااين شااابان  و كااار شاااهود عياااان لغجزيااارة ناااا أن العمغياااة ائيااارا يغية "غ"هاااا مال"جااازا هنااااك.
 فغيطينيين وجنود اتال"ال  ال ين أطغقوا وابال كثيةا من قناب  الراز والرصا  "جا  الم" اهرين.

 
 مع كل ما يصدر عن غرينبالت من مواقف وتصريحات نتجاوب: لن "الفلسطينية الخارجية" .2

  أو ي"جاوب مع ك  ما أكدا وزارة ال ارجية والمر"ربين، أن الجانب الةغيطيني لن ي"ةاع: رام هللا
ي لشؤون المةاوضاا الدولية جييون  رينبالا، من مواق  مريكيصدر عن مبعوع الر ي  األ

وشددا  و"صريالاا، ر م ما "المغي من م اطر،  اصة "جاهغي لغةغيطينيين والقوقهم األيايية،
 ة لغنجاح.ال ارجية في بيان صالةي اليوم ائثنين، عغق أن  طة  رينبالا لن يكون لها أي فرص

وقالا ال ارجية: رما رشح مؤ راو من "صريالاا لررينبالا األمريكي الُم"صهين، في القد  أو "  
أبيب أو عغق الدود قطاع  زة، أو  ال  لقاءا"ي مع اليغك الدبغومايي األوروبي واألجنبي، وفي 

ة الييايية وت يعنيي "رريدا"ي عغق "وي"ر، "ؤكد أن الةغيطينيين بالنيبة لي، لييوا طرفاو في العمغي
 رأيهمر.

 5/2/2018الحياة الجديدة، را  هللا، 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             4547 العدد:             2/6/2018 الثالثا  التاريخ: 

                                    

 فلسطينيا  منذ إعالن ترامب بوأن القدس 14: استوهاد هللاالحمد  .3

ثنين، إن أربعة عشر فغيطينياو اي"شهدوا، رام هللا: قا  ر ي  الوزراء الةغيطيني رامي الالمد هللا، ائ
 امب باع"بار القد  المال"غة عاصمة ئيرا ي ، قب  شهرين. من  إعالن الر ي  األمريكي دونالد "ر 

وأضا  الالمد هللا في كغمة لي  ال  " ريج الةوج األو  من برنامج إعداد القادة من المدرية الوطنية 
ل"دارة، في رام هللا، إن من بين الشهداء ثالثة عشر ق"غوا بالرصا  الالي أو من  ال  القص  

 إلق مع"ق  اي"شهد دا   اليجون "وفي ن"يجة يياية ائهما  الطبي. عغق قطاع  زة، بائضافة 
، بينهم أكثر من 2017وأشار إلق أن أل  وم "ي فغيطيني اع"قغوا من  مطغع كانون أو / دييمبر 

ثالثما ة طة . وبين أن اليغطاا ائيرا يغية نة ا يا وعشرين عمغية هدم  ال  شهر كانون 
 الماضي.  / ينايرالثاني

 5/2/2018، لة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا
 

 السياسي عمل غير وطني يزيد معاناة الفلسطينيين  االعتقالالقرعاوي:  .4
أكد النا ب في المجغ  ال"شريعي عن الركة الما  ف"الي القرعاوي، أن ميغي  : الضةة الرربية

يطينيين، كوني يضي  معاناة اتع"قاتا الييايية المي"مر يشك  عب وا كبيروا عغق كاه  الةغ
وأوضح القرعاوي في "صريح صالةي لي، أن اتع"قا  الييايي  لمعانا"هم ال"ي ي"يبب بها اتال"ال .

نما لم ي"وق  لغال ة واالدة من  قدوم اليغطة، مشيروا إلق أن ما يغةا اتن"با  ه    لي  وليد الياعة، وا 
ين ورائيرا يغيينر، إلق عم   ير وطني مغيء الة"رة أن الهد  مني "الو  من اتي"رضاء لألمريكي

 بام"هان كرامة ائنيان، مصالوبوا بش"ق أنواع ال"ع يب.
 5/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 على هد  مدرسة فلسطينية بالقدس "سرائيل"إعريقات يدعو لمحاسبة  .5

ة ال"الرير، المج"مع )األناضو (: دعا صا ب عريقاا أمين ير الغجنة ال"نةي ية لمن م-رام هللا
الدولي لمالايبة ايرا ي  بعد قيامها، األالد، بهدم مدرية في "جمع أبو نوار شرقي مدينة القد . 

ائجراءاا  أفعالها..الان الوقا لغمج"مع الدولي لكي يالايب ايرا ي  عغق “وقا  عريقاا اني 
ابو نوار ي "ي في إطار  واع"بر عريقاا أن هدم المدرية في "جمع”. العمغية يجب ان "يب  الكالم

اي"مرار ايرا ي  في  ر  القانون الدولي ويهد  إلق منع الةغيطينيين من "القي  أالالمهم بالالرية 
 والالياة. 

  6/2/2018القدس العربي، لندن،  
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 بعد التنصت على هاتفه السلطة يقاضي أجهزة أمن توفيق الطريراوي .6
عن "قديم شكوى ريمية  رف"حرنة المركزية لالركة أعغن "وفي  الطيراوي عضو الغج: القد  المال"غة

إلق النا ب العام مطالباو بمقاضاة أجهزة األمن الةغيطينية وشركة ات"صاتا عغق  غةية ال"نصا 
وقا  الطيراوي إني قرر مقاضاة أجهزة األمن وشركاا ات"صاتا بعد ثبوا  عغق ها"ةي الش صي.

هوا"  الش صية لعدد من الميؤولين بينهم هو صالة "قرير جرى "يريبي الو  ال"نصا عغق ال
مث  نا ب ر ي  الالركة مالمود العالو ، وعضو الغجنة المركزية ناصر  رف"حرش صياو وعدد من قادة 

وأضا  الطيراوي أني ثبا لديي صالة ال"قرير الميرب من قب  أالد العامغين اليابقين في  القدوة.
 لنصو  والوثا   الميربة.أجهزة األمن، بعد ال"القي  من صالة عدد من ا

   6/2/2018الحياة، لندن، 

 

قليميا   دوليا   برلمانيا   تحادا  ا 11المجلس الوطني يدعو  .7  لدع  األونروا وا 
ا"الادا وجمعية برلمانية إقغيمية  11 زة: طالب ر ي  المجغ  الوطني الةغيطيني، يغيم الزعنون، 
، راألونروار  الالج ين الةغيطينيين ودولية، بائعالن عن رفض الميا  بوكالة  وع و"شري

 194وائصرار عغق المالاف ة عغق اي"مرار ريال"ها، والربط الدا م بين إنهاء عمغها وبين "نةي  القرار 
القاضي بالعودة وال"عويض طبقاو لقرار " يييها، ورفض مالاوتا "الوي  مهام عمغها إلق الدو  

عقب قرار  راألونروارأل يرة ال اصة بما ""عرض لي جاء  لك في    ال"طوراا ا المضيةة لالج ين.
 ائدارة األمريكية " ةيض ائيهاماا المالية في ميزاني"ها.

، و"طوير مدا يغها من  ال  راألونروارودعا الزعنون ات"الاداا البرلمانية إلق الالةا  عغق عم  
ي"الم  الميؤولية الكامغة رلي "الةيز و"شجيع المياهماا الدولية والعربية، باع"بار أن المج"مع الدو 

عن م ياة ونكبة الشعب الةغيطيني، و"قع عغق عا"قي مهمة "وفير الرعاية وائ اثة والصالة وال"عغيم 
 .رلالج ين الةغيطينيين إلق الين عود"هم إلق أرض وطنهم

   6/2/2018القدس العربي، لندن، 

 

 برلماني فلسطيني يطرح "خرطة طريق" لحل أزمات غزة .8
طرح نا ب مي"ق  بالمجغ  ال"شريعي الةغيطيني )البرلمان(، ر رطة طري ر، : مد ماجدمال - زة

أعوام. ووف  بيان "غقا األناضو   10لال  أزماا قطاع  زة ال ي "الاصر  إيرا ي  من  أكثر من 
ني ة مني، اليوم ائثنين، قا  جما  ال ضري، إن ر رطة الطري  "ر"كز عغق أيايين، األو  إنهاء 

ائيرا يغي بشك  كام ، والثاني إنجاز المصالالة الةغيطينية و"القي  الشراكة الكامغة في الالصار 
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"الم  الميؤوليةر. وأضا ، أن ررفع الالصار كغيوا ي"طغب ف"ح جميع المعابر دون اي"ثناء، ورفع 
ا عغق "مكين اليكان برزة من ا: رالعم  أيضو لق  زةر. و"ابع موضالو  القيود عن الركة البضا ع من وا 
لق القطاعر.   ال"الرك لغضةة الرربية من  ال  ف"ح دا م لغممر األمن، و"ييير الركة الميافرين من وا 

 5/2/2018لألنبا ،  األناضولوكالة 
 

 بعملية طعن في سلفيت وانسحاب المنفذ إسرائيليحاخا  مقتل  .9
"ا  ميا"وطن مق قاواا اتالا"ال  ائيارا يغي أعغناا، أن 5/2/2018موقع الجزيـرة نـت، الدوحـة، قاا  

فااي عمغيااة طعاان نةاا ها شاااب فغيااطيني اتثنااين عنااد مااد   مياا"وطنة إري ياا  شاامالي الضااةة الرربيااة، 
وأفاااد مراياا  الجزياارة فااي الضااةة ياامير أبااو شاامالة أن المياا"وطن المق"ااو  هااو إي"مااار باان  ااا  وعماار  

 ثالثون عاما ويعم  الا اما في جيش اتال"ال .
ـــع عـــرب وأضاااا   قاااواا الجااايش ائيااارا يغي  ، أنهاشااام المااادانراياااغي ، عااان م5/2/2018، 48موق

وم ائثنين، بعمغياا "مشيط بالثا عن منة  عمغية الطعن في يمن  ياعاا  هر "قوم والر  الالدود، 
 مي"وطنة رأر ي ر، وال"ي ق"  فيها أالد المي"وطنين من مي"وطنة رهار برا ار.

غية هو شااب مان مديناة يافاا، ويبغا  مان و"دعي أجهزة األمن، باليب ال"القيقاا األولية، أن منة  العم
عاما، ويالم  بطاقة ش صية زرقاء، ويدعق عبد الالكيم عاد  عاصي، ووالد"ي من مدينة  19العمر 

وباليااب موقااع روالااالر ائلك"رونااي فاا ن عاصااي مكااع فااي  يافااا، فااي الااين أن والااد  ماان مدينااة نااابغ .
قبا  نالاو يانة، الياع مكاع هنااك عادة ربياا هشانطير الا ي ييا" دم كااربيا دافاي لغة"ياة فاي  طارر، 

وبالياب الجمعياة المشارغة لغبياا فقاد وصا  إلياي  أيابيع، كما مكع في بياوا أ ارى لغة"ياة فاي اليةاا.
مااع بطاقااة ش صااية زرقاااء، و"ركااي بعااد أن الاولااا الجمعيااة منعااي ماان اليااةر بشااك  دا اام إلااق نااابغ ، 

ء أن أجهاازة األماان "ركااز عمغياااا وجااا و لااك ب ريعااة رال شااية ماان اياا"راللي ماان قباا  جهاااا معاديااةر.
البالااع عغااق المياا"وى اتياا" باري، و لااك فااي مالاولااة لغوقااو  عغااق كيةيااة د ااو  منةاا  العمغيااة إلااق 

 المي"وطنة، وم"ق اي"ق  مركبة األجرة إلق المكان.
وجاء أن قواا اتال"ال  أ غقا مالاور ر ييية في قرية كة  الار ، اليع يش"بي ب ن منة  العمغية قاد 

 ها، كما "قوم بعمغياا "مشيط في القرى المجاورة.لج  إلي
وأكاادا مصااادر مالغيااة فغيااطينية أن قااواا اتالاا"ال  قامااا باا  ال  كافااة ماادا   وم ااارج القريااة، وت 

كما أشارا المصاادر  ا"هاا إلاق أن قاواا اتالا"ال  قاماا بجماع كااميراا  "يمح ألالد بال روج منها.
 ة.ال"صوير المنصوبة في الالوانيا في القري
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ُق"  بعد  هر أم  مي"وطن عند مد   مي"وطنة  ، أني6/2/2018، لندن، القدس العربيوجاء في 
وجاااء فااي بيااان باياام جاايش . اري ياا  المقامااة عغااق أراضااي مدينااة يااغةيا، شااما   اارب الضااةة الرربيااة

. واليااب رأن إرهابيااا الضاار إلااق نقطااة النقاا  المجاااني عنااد مااد   المياا"وطنة وطعاان ماادنياراتالا"ال  
ضابطا "عر  عغق المهاجم وتالقي بييار"ي وصدمي لكني ت  بالةرار، و"قوم قواا الجيش رلبيان ف ن ا

. وأ غاا  جاايش اتالاا"ال  المنطقااة الماليطااة بالمياا"وطنة. وعاار  المياا"وطن ب نااي اي"مااار ربالبالااع عنااي
 عاما، وهو من يكان مي"وطنة هار برا ا قرب مدينة نابغ . 40بن  ا  وعمر 
ئيرا يغي فيديو مان كااميراا الطريا  لعمغياة الطعان،  هار فيهاا شااب "رجا  مان يايارة ونشر األمن ا

أجاارة وكااان ير"اادي مالباا  يااوداء ويالماا  القيبااة، قطااع الشااارع وا"جااي نالااو المياا"وطن لطعنااي، لكاان 
الميااا"وطن فااار "اركااااا وراء  القيباااة وقطاااع الشااااارع باااين اليااااياراا إلاااق الجهاااة األ اااارى فقاااام المهاااااجم 

 القيب"ي عن ك"ةي وتالقي لطعني. الةغيطيني برمي
 

 وتويد بتنوع العمل الفدائي بالضفة سلفيتحماس تبارك عملية  .01
باركااا يااوم اتثنااين عمغيااة الطعاان  ،الركااة المااا ، أن 5/2/2018، فلســطين اون اليــنموقــع نشاار 

ال"ي وقعا قرب مي"وطنة في مدينة يغةيا شما  الضةة الرربية المال"غة، وأيةرا عن مق"  الاار  
وقااا  الناااط  باياام المااا  عبااد الغطياا  القااانوع فااي "صااريح عغااق اليااابي فااي موقااع  إياارا يغي.أماان 

رفيياابوكر إن الرك"ااي "بااارك "نااوع هاا ا العماا  الةاادا ي الناااجح، و""منااق األماان واليااالمة لغمنةاا ين ولكاا  
 الثا رين والمقاومين في الضةة المال"غة.

الياام  ،ك"ب اليياياي لالركاة الماا عضو الم، أن 5/2/2018موقع حركة حماس، غزة، وجاء في 
باادران، بااارك عمغيااة الطعاان البطوليااة وأكااد  ااال  "صااريح صااالةي أن عمغيااة يااغةيا رد طبيعااي عغااق 

 جرا م اتال"ال  ومي"وطنيي، تف"ا أن العمغية "جر العمغية وائنجاز يجر ائنجاز.
 

 سلفيت وتؤكد استمرار االنتفاضة عمليةتبارك  بغزة فصائل المقاومة .00
باركاا الةصاا   الةغياطينية، عمغياة الطعان البطولياة، ال"اي أدا إلاق مق"ا  ميا"وطن رإيارا يغير :  زة
 عاماو(، في مي"وطنة رأري ي ر المقامة عغق مدينة يغةيا شما  الضةة المال"غة. 40)

وشاادا ياارايا القااد ، فااي بيااان لهااا، عغااق أن العمغيااة "ؤكااد عغااق اياا"مرار مقاومااة الشااعب الةغيااطيني 
 ال"ال  الراصب.ال"ق طرد ات

 ن"ةاضة.اتمؤكداو أنها "دل  عغق صواب نهج المقاومة، واي"مرار  باركا الركة المجاهدين العمغيةو 
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وأشادا لجان المقاومة بالعمغية البطولية، وقالا إنهاا "ا "ي رداو طبيعيااو عغاق الهجماة اتيا"يطانية مان 
 قب  اتال"ال  عغق أراضي الضةة المال"غة.

الرار أن عمغية يغةيا، "ؤكاد عغاق أن المقاوماة م"جا رة فاي نةاو  شاعبنا ونادعو فيما أكدا الركة األ
 لمواصغة ال"صدي ل"جرام ائيرا يغي.

باادورها باركااا جبهااة النضااا  الااوطني الةغيااطيني العمغيااة، ودعااا الجبهااة الجماااهير الةغيااطينية فااي 
 "ال  ومي"وطنيي.الضةة المال"غة إلق "صعيد المقاومة نوعاو وكماو و" ثيراو ضد جنود اتال

 5/2/2018، الين أونفلسطين 
 

 مع مناورات االحتالل تحّسبا  ألي تصرف غادر تزامنا   احترازيةإجرا ات حماس تتخذ  .02
الربااا  رإياارا ي راياا"بعد مصاادر ميااؤو  فااي الركااة المااا ، يااوم ائثنااين، شاان : نااور أبااو عيشااة -  اازة

لاا ي فضاا  عاادم الكشاا  عاان هوي"ااي، جدياادة ضااد قطاااع  اازة  ااال  الة"اارة المقبغااة. وقااا  المصاادر، ا
 لألناضو ، إني رمن  ير المرّجح إقدام اتال"ال  ائيرا يغي عغق شن هجوم جديد ضد قطاع  زةر.

وأضااا  أن رالمااا  ا" اا ا مجموعااة ماان ائجااراءاا اتال"رازيااة بااال"زامن مااع المناااوراا ال"ااي يجريهااا 
ياااااة بااااا ي "صاااااعيد ماااااع الجاناااااب وأكاااااد أن الرك"اااااي ر يااااار معن اتالااااا"ال  "الّياااااباو ألي "صااااار   اااااادرر.

 ائيرا يغير.
وكانا عدد من ويا   إعالم "ناقغا أ باراو الو  "وقعاا بشن هجوم إيرا يغي جديد ضد قطاع  ازة، 

واألالاد، بادأ الجايش ائيارا يغي، منااوراا عياكرية رواياعةر فاي  "زامنا مع مناوراا الجيش ائيرا يغي.
  ال  مي"وطناا قطاع  زة.

 5/2/2018 ،نبا لأل  األناضولوكالة 
 

 ؤكد أنها إنتاج للفول مرة أخرىتنتقد مطالب مركزية فتح و حماس ت .03
ان"قاد الم"الاادع بايام الركاة المااا ، فاوزي برهاوم، مطالبااة الغجناة المركزياة لالركااة فا"ح المج"مااع :  ازة

عادة اي" نياا  الدولي بدراية آلياا جديدة لعمغية اليالم، مؤكدا أنها بمثابة إن"اج لغةش  مرة أ رى، وا 
 لمرالغة اي"مرا لربع قرن من الزمان أرهقا الشعب الةغيطيني وضيعا القوقي الوطنية.

وقا  برهوم، إن يق  الركاة فا"ح هاو أقا  بكثيار مان ياق  الغجناة ال"نةي ياة والمجغا  المركازي، وها ا 
يااادل  أن ميااا"وى العمااا  الاااوطني لصاااالح الشاااعب الةغياااطيني، بااااا م"راجعاااا لااادي فااا"ح، داعيااااو كافاااة 

ا  الةغياااطينية ل"شاااكي  ماااؤ"مر وطناااي ئنقاااا  القضاااية الةغياااطينية مااان الم ططااااا األمريكياااة األطااار 
وأكد برهوم، في "صاريح لقنااة الراد، عغاق ضارورة ا" اا  قاراراا الايامة ومياؤولة با"جاا   وائيرا يغية.
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ق العالقاااة ماااع اتالااا"ال  ائيااارا يغي، والوضاااع الااادا غي الةغياااطيني واتنة"ااااح عغاااق دو  ائقغااايم، ال"ااا
ن"مكن فغيطينيا من بناء اي"را"يجية وطنية موالدة وقوية ي"م ال"واف  عغيها، ت أن "كاون ها   القاراراا 

 منةردة وصادرة عن الزب دون آ ر.
 5/2/2018، فلسطين أون الين

 
 بعد الدعوة لفرض عقوبات جديدة على غزة" المركزية"خالفات حادة بين قيادات فتح خالل اجتماع  .04

شااهد اج"ماااع الغجنااة المركزيااة الاا ي عقااد فااي مدينااة رام هللا بالضااةة المال"غااة، :   ااا - الريااالة نااا
 بر اية مالمود عبا ، عدة  الفاا الو  المصالالة مع الما  والعالقة معها.

وقااا  عضااو فااي الغجنااة المركزيااة لةاا"ح، فااي "صااريح  ااا  لااارالريالة نااار، إن العديااد ماان المغةاااا 
  اج"ماع المركزية، وال ي مغ  العالقااا ماع إيارا ي  والوتيااا الدا غية وال ارجية "م مناقش"ها  ال

وأوضااح أن مغاا  المصااالالة  لاك "اام بالثااي بجدياة  ااال  اج"ماااع الغجنااة  الم"الادة نصاايب األيااد منهاا.
المركزياااة، وشاااهد هااا ا المغااا   اااال  باااين قيااااداا ف"الاوياااة، الاااو  المصاااالالة ماااع الماااا  والعقوبااااا 

   من العام  الماضي.المةروضة عغق القطاع من  شهر أبري
و كر أن هناك قياداا دعا إلق اي"مرار فرض العقوباا عغق يكان  زة، وال"ةكير بعقوباا أ ارى  

"جبااار الماااا  عغاااق المصاااالالة و"ياااغيم  ااازة لغالكوماااة و"مكاااين عمغهاااا بشاااك  ريااامي، فيماااا عارضاااا 
ومالاولاة "ا لي  قياداا أ رى  لك وطالباا ب"وجاي وفاد مان الالركاة لرازة لعقاد لقااء ماع قيااداا الماا  

 العقباا القا مة.
 5/2/2018، الرسالة، فلسطين

 
 الوعب الفلسطيني ينتظر من الحكومة ومنظمة التحرير اتخاذ مواقف صريحة وجريئة"الجهاد":  .05

"ّوقع القيادي في الركة الجهاد أالمد العوري، أن يكون "كرار نة  القراراا : نور الدين صالح - زة 
تم"صا   ضب الشارع الةغيطيني في    صعوبة األوضاع ال"ي  من اليغطة، بمثابة مالاولة

وطالب العوري اليغطة بمراجعة شامغة لييايا"ها، في    ال طورة ال"ي "الد  بالقضية  يعيشها.
وأكد  الةغيطينية عقب اع"را  الر ي  األمريكي دونالد "رامب بالقد  عاصمة لغكيان ائيرا يغي.

وال روج بالقضية  األمريكيةغة وشامغة، لمجابهة القراراا عغق ضرورة وضع اي"را"يجية كام
لراء العم  با"ةا  أويغو وما "ر"ب عغيي. وبّين  الةغيطينية لمكانها الصاليح، وهو مواجهة اتال"ال  وا 

أن الشعب الةغيطيني ين" ر من الالكومة ومن مة ال"الرير ا" ا  مواق  صريالة وجري ة، "جا  
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، مُرجالاو أن "كون المرالغة القادمة رصعبةر عغق القضية األمريكية ممارياا اتال"ال  والقراراا
 الةغيطينية.

 5/2/2018، فلسطين أون الين
 

 : تكرار القرارات دون آليات تطبيق "دعاية سياسية""الديمقراطية" .06
ــع  كاار  ــنموق جبهااة ، أن النااور الاادين صااالح عاان مرايااغي اازة ، ماان 5/2/2018، فلســطين أون الي

أن القاراراا الصاادرة عان الغجناة ال"نةي ياة لمن ماة ال"الريار، عقاب اج"ماعهاا، قبا   داالديمقراطية، أك
يومين، ""طغب ات"ةا  عغق آلياا مر"بطة بزمن مالدد، مان أجا  ضامان "طبيقهاا، وماا دون  لاك رت 

قاااا  عضاااو المك"اااب اليياياااي لغجبهاااة طاااال  أباااو  ريةاااة: إن أهااام ماااا فاااي القاااراراا هاااو و  قيماااة لهاااار.
وأضاااا  أن "كااارار نةااا  المواقااا  إ ا لااام "ق"ااارن ب ليااااا "طبيقياااة  ةعغاااي عغاااق أرض الواقاااع.ال"طبيااا  ال

ويااقو  زمنيااة "نقغهااا إلااق اليااز المماريااة "صاابح فااي إطااار رالدعايااة الييايااية وبمثابااة "ك"يااك ولييااا 
وأوضااح أن الالااة اتن" ااار وال"ريااع ال"ااي ""بعهااا اليااغطة ر ياار مةياادةر،  جاازءا ماان اياا"را"يجية وطنيااةر.

، وت الرهااان عغااق إمكانيااة عااودة ميااار ال"يااوية،  اصااة فااي  اا  إصاارار األمريكيااةابهااة القااراراا لمج
 الوتياا الم"الدة عغق "مرير رصةقة القرنر.

طاال  أباو  ريةاة طالاب ، أن إياماعي  الراو ، عان مراياغي 5/2/2018، الرسالة نـتموقع وأضا  
 ح والما  كونها الراعي األيايي لي.مصر ب عادة "الريك مغ  المصالالة و"ةعيغي بين الرك"ي ف"

باا ن الغجنااة الوطنيااة لم"ابعااة مغاا  المصااالالة، وضااعا برنااامج لغضاارط عغااق  وكشاا  رلغريااالة نااار،
الطرفين بهد  "راليك الميا  الراكدة لغمصالالة، ودعا لغقاء وطني لمواجهة اتي"عصاء ال ي يشاهد  

برفاع العقوبااا عان قطااع  ازة والا  قضاية وطالب في نهاية الديثي، اليغطة الةغيطينية  ه ا المغ ر.
 الكهرباء واألزماا ائنيانية، قب  وقوع كارثة صالية كبيرة في القطاع.

 
 يتطلب تطبيق القرارات فورا  مع االحتالل من دوامة االتفاقات والقيود  السلطة خروج"الوعبية":  .07

الرااو ، أن ال ااروج ماان أكااد عضااو المك"ااب اليياياي لغجبهااة الشااعبية كايااد : نااور الاادين صااالح - ازة 
لمن ماااة  ال"نةي يااةالغجناااة وكانااا  دوامااة ات"ةاقاااا والقياااود ي"طغااب العماا  عغاااق "طبياا  القاااراراا فااوراو.

قااد طغبااا  ااال  اج"ماعهااا، الياابا، ماان الالكومااة الباادء فااوراو ب عااداد ال طااط والمشاااريع لةااك  ال"الرياار
ورأى أن األمار ي"طغااب  اتق"صاادي.اتر"بااط ماع ياغطاا اتالا"ال ، وال"الارر ماان قياود ا"ةاا  بااري  

معالجااة مباشاارة بعيااداو عاان "شااكي  الغجااان، ال"ااي "كااون أهاادافها إطالااة أمااد معالجااة أي قضااية مالااددة، 
وفاي اليايا ، اع"بار  مع"براو إياها رأالد أشاكا  الهاروب مان مواجهاة القاراراا المطغوباة بشاك  مباشارر.
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نيين لن يبقاوا رهنااو لال"ةاقيااا الموقعاة روهاو أمار الرو  أن ال"وصياا "الم  ريالة مةادها أن الةغيطي
ايجااابير، وفاا  "عبياار ، مياا"دركاو رلكاان ال"جربااة اليااابقة عود"نااا أن يجااري أالياناااو "جميااد هاا   القااراراا 

  يواء ن"يجة ضروطاا  ارجية أو ن"يجة رؤية لدى ر ي  اليغطة مالمود عبا  وفريقير.
 5/2/2018، فلسطين أون الين

 
 باس  حركة فتح بو سيف متحدثا  تعيين عاطف أ .08

أعغنا مةوضية ائعالم والثقافة وال"عب ة الةكرية في الركة رف"حر عن "عيين عاط  أبو : الرأي – زة 
ضاامن الرؤيااة  ياا "يوقالااا الالركااة فااي بيااان صااالةي رإن هاا ا ال"كغياا   يااي  م"الاادثا باياام الالركااة.

، 1973ق أن عاط  أباو ياي  مان موالياد ويشار إل اتي"را"يجية لغمةوضية ل"طوير إعالم الالركةر. 
 ، وهو كا"ب وروا ي فغيطيني.إيطاليافي العغوم الييايية من  الدك"ورا الاص  عغق شهادة 

 5/2/2018، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال  
 

 تأجيل محاكمة الويخ خضر عدنان .09
مة يالم العياكرية، أجغاا أكدا مؤيية مهجة القد  لغشهداء واأليرى، يوم اتثنين، أن مالك: جنين

شااباط  28مالاكمااة القيااادي فااي الركااة الجهاااد ائيااالمي الشاايم  ضاار عاادنان مالمااد مويااق ل"اااريم 
 م لغيماح لمالامي الدفاع عني بةال  مغةي واتطالع عغق ال"هم الموجهة ضد .2018

وأشاااااارا مهجاااااة القاااااد ، فاااااي بياااااان  لهاااااا، إلاااااق أن قاااااواا اتالااااا"ال  اع"قغاااااا الشااااايم  ضااااار ب"ااااااريم 
بعد أن دهما قوة كبيرة من جيش اتال"ال  منزلي، واع"دوا عغيي بشك  همجي، اليع  11/12/2017

 طرالو  عغق األرض، وقيدو ، والاولوا اتع"داء عغق زوج"ي و"وجيي أيغال"هم نالوها.
 5/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
   قبالة وواط  غزةقامة جزيرة اصطناعية ومينا  عاخطة كاتس إل دراسةنتنياهو يوافق على  .02

موقع ريديعوا أالرونوار، كش  أم  اتثنين، أن ر ي  ، أن 6/2/2018، السبيل، عّمان كرا 
الكومة اتال"ال  بنيامين ن"نياهو، واف  ألو  مرة عغق دراية  طة وزير المواصالا ائيرا يغي، 

ون ه ا الميناء "الا ييرا ي  كا" ، ب قامة جزيرة اصطناعية وميناء عام قبالة شواطئ  زة، وأن يك
 مراقبة أمنية شديدة.



 
 
 
 

 

 14 ص             4547 العدد:             2/6/2018 الثالثا  التاريخ: 

                                    

وقا  الموقع إن قرار ن"نياهو جاء في    "صاعد ال"ال يراا من المؤيية األمنية والعيكرية في 
رإيرا ي ر من م اطر الكارثة ائنيانية في القطاع، وما قد "جر  من قيام الركة المقاومة ائيالمية 

 ضد الكومة اتال"ال . )الما ( ب"وجيي الرضب الةغيطيني في القطاع
ن"نياهو أمر بمعاينة  طة ، أن وديع عواودة، عن 6/2/2018القدس العربي، لندن، وأضافا 

كا"  لبناء جزيرة اصطناعية قبالة يواال   زة قب  طرالها عغق المجغ  الوزاري المصرر. والالديع 
كيغوم"ر "قام  4.5كيغوم"ر مربع ي"م ربطها برزة من  ال  جير طولي  8يدور عن جزيرة مياال"ها 

عغيي نقطة فالوصاا أمنية إيرا يغية. واليب ال طة ائيرا يغية ه   ي"كغ  الجزيرة اتصطناعية 
مغياراا دوتر "شم  بناء ميناء ومالطة ل"الغية ميا  البالر الم"ويط ومطار تالقا. وأعرب  5نالو 

وهي اون قيد الدراية  كا"  عن رضا  لموافقة ن"نياهو عغق "داو   ط"ي في اج"ماع وشيك لغالكومة
 األمنية الجادة.

 
 ألنها من تفرض اإلغالق عليهغزة  المسؤولية عما يحدث في قطاع تتحمل"إسرائيل" كاتس:  .01

وزير النق  واتي" باراا ائيرا يغي ييرا ي  كا"  الّ ر  أن، 6/2/2018، الحياة، لندننشرا 
. وفي ما بدا بمثابة رقنبغة موقو"ةرق أم ، من  طورة الوضع ائنياني في القطاع ما ييالّولي إل

الركة الما  ""الم  ميؤولية الوضع، لكن عغينا ردعوة إلق "ريير اليياية اليا   زة، قا  كا"  إن 
أن ن"   قراراو عغق المدى الطوي  في ش ن نهجنا اليا   زة. يمكننا أن نج"مع يوياو وأن ن غ  عمغية 

 .ردنا والمدنيين المال"جزين هناك"جع  من ه ا ال طر فرصة لني"عيد جثامين جنو 
وا   دعا إلق ال"وجي نالو فص   زة، هاجم كا"  وزيَر الدفاع أفيردور ليبرمان عغق  غةية معارض"ي 
اق"راالاو قّدمي في ش ن إقامة جزيرة اصطناعية لمصغالة القطاع، والّمغي ميؤولية األزمة ائنيانية 

را ي  إلق ضم األدوية والمواد الر ا ية نالن عغق وشك بغوغ وضع "ضطر فيي إيرهناك. وأضا : 
أي الغو  "هد  إلق إد ا  عما  من  زة إلق ر، معرباو عن رفضي رإلق القطاع عغق الياب الدولة

 .رإيرا ي 
، في مقابغة مع موقع ريديعوا األو كا"  أقر، أم  ، أن 6/2/2018، السبيل، عّمانوجاء في 

لميؤولية عما يالدع في القطاع، ألنها من "ةرض أالرونوار، ب ن رإيرا ي ر ""الم  في الواقع ا
ائ ال  عغيي، وزعم أن فكر"ي هدفها منح رإيرا ي ر جا زة ال" غ  من عبء القطاع والميؤولية 

 عني، و"الوي  ه   الميؤولية لغمج"مع الدولي، عبر عز  رالما ر كغيا.
 زة، واتنقيام بين مغيون ش   يعيشون في  2وقا  إن: رالوضع في القطاع  طير، وهناك نالو 

رف"حر ورالما ر يزيد من شدة األزمة، لكن ومع أن بمقدورنا القو  إن ه ا لي  ش ننا، ف ن إيرا ي  
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في واقع الالا  ميؤولة عما يالدع في  زة، ألنها من يةرض ائ ال  عغق القطاع. ل لك أق"رح من  
يناء ومنش ا دولية ل"الغية الميا  ف"رة أن نقوم ب طوة اتنةصا  اي"را"يجيا عن القطاع، مث  بناء م

نما جا زة ئيرا ي ، ال"ق نعز  رالما ر ونالرر إيرا ي   ن"اج الكهرباء، لي  كجا زة لارالما ر، وا  وا 
 من الميؤوليةر.

 
 باألزمة هناك لعمل عسكري بغزة ولسنا طرفا   نيةليبرمان: ليس لدينا  .00

ياء اتثنين، أني ت "وجد أي نية لدى قا  أفيردور ليبرمان وزير الجيش ائيرا يغي، م :رام هللا
 الالكومة والجيش في "نةي  أي عم  عيكري بقطاع  زة.

وا"هم ليبرمان  ال  اج"ماع ألالزاب ات "ال  الالكومي في الكنييا، الركة الما  ب نةا  أكثر من 
مغيون منها  100مغيون دوتر العام الماضي ل"صنيع الصواريم والةر األنةا . مدعيا أن  260
 ءا من إيران والباقي من "الصي  الضرا ب من اليكان في  زة.جا

ياعة في اليوم ..  24الينوار ومروان عييق ت ية"قرون لغكهرباء فهي لديهم  وأضا  رهنية و
الوضع في  زة صعب القا وهناك الالة اق"صادية صعبة يجب معالج"ها ولكن ت "وجد أزمة 

 إنيانيةر.
أليايية ولكن ت يوجد هناك أزمة إنيانية "ي"دعي ك  ه ا الجد  و"ابع رهناك "دهور في ال دماا ا

 .. األزمة نش ا بيبب  الفاا ف"ح والما  ولي  بيببنا .. نالن لينا طرفا في ه   األزمةر.
وواص  رك  من يق"رح أن ننق  الر اء واألدوية لرزة من أموا  ضرا ب ائيرا يغيين ونالولها لرزة فهو 

االدا من ميزانية إيرا ي  لرزة، ألن الما  هي المي"ةيدة و"الاو  اتي"ةادة م طئ .. لن ندفع فغيا و 
 من الوضع الصعب برزةر.

ودعا جميع الوزراء والميؤولين إلق الهدوء بش ن ه   القضية وأن "كون األعصاب الديدية والعم  
 بالكمة. كما قا . مضيةا رلينا معنيين بالرب وأنا ميرور أن قادة الما  م عورين وي شون

 ضربا"نار.
 5/2/2018القدس، القدس، 

 
 فلسطينيين للعمل في "إسرائيل" والحكومة ترفض عمالدرعي يقترح جلب  .02

 آت  عام  أجنبي لغعم  بموجب "صاريح ريمية. 6"  أبيب: أقرا الكومة بنيامين ن"نياهو جغب 
في  "امي وقد ا"   ه ا القرار في نهاية جغية الالكومة، أو  من أم ، بعد نقاش عاص  رفضا 

منح "صاريح عم  لغعما  الةغيطينيين. وقد طرح وزير الدا غية، أريي درعي، اق"راالا بجغب عما  
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من األفض  رفغيطينيين لغعم  في ورش البناء والورش الصناعية في البغداا ائيرا يغية. وقا  إني 
طاع  زة. فهؤتء واألق  "كغةة ئيرا ي  أن "جغب عمات من جيراننا في الضةة الرربية وال"ق ق

يعرفوننا ونعرفهم. وهم قريبون. وفي الين نوفر لغعما  األجانب مكانا لغمبيا وشروط عم  باه ة 
ال"كالي ، ف ن الةغيطينيين يعودون لغنوم في بيو"هم. وقيم كبير منهم ي"قن الغرة العبرية. وبجغبهم 

ياعدنا عغق "اليين األوضاع إلق هنا نيهم في "اليين أوضاعهم اتق"صادية واتج"ماعية، وه ا ي
 .راألمنية لنا ولهم
جغب الةغيطينيين يجع  قضية طرد عما  أفريقيين مةهوما أكثر لدى دو  العالم، روقا  درعي إن 

بينما طرد األفريقيين وجغب عما  من أوروبا الشرقية ييجع  دو  العالم ""هم إيرا ي  بالعنصرية 
 . ر ا جغبنا عمات فغيطينيين"جا  اليود، ومث  ه   ال"همة لن "يري إ

 6/2/2018الورق األوسط، لندن، 
 

 األزمة في قطاع غزة نتجاهل: علينا أال لبيد .02
هاجم ر ي  الزب رهناك مي"قب ر ائيرا يغي، يا ير لبيد، الالكومة ائيرا يغي بعد : القد  المال"غة

 انهيار األوضاع في قطاع  زة.
ثنين: رإن )إيرا ي ( ت "ي"طيع أن "يمح لنةيها بمواصغة وقا  لبيد فق بداية اج"ماع الزبي يوم ائ

 ر.األمنيب  المي"وى  ائنياني"جاه  ه   األزمة في قطاع  زة ولي  عغق المي"وى 
وأضا : رت يمكن أن "ق  دولة إيرا ي  م"وقةة عندما "نقطع المي"شةياا عن العم  في قطاع  زة 

نشاء الميناء ال ي قدمي الوزير ائيرا يغي كا" ، وبرامج وأبدى لبيد " ييد  ل طة إ والكهرباء فيهار.
وربط الميؤو  ائيرا يغي  أ رى لغبنية ال"ال"ية في قطاع  زة "وضع عغق ما دة مؤ"مر المانالين.

  لك بنزع اليالح وعودة الجنود األيرى في  زة إلق ديارهم.
 5/2/2018، فلسطين أون الين

 
 جرار بـ "قاتل أمن إسرائيل" أحمدالوهيد  يصفالرئيس اإلسرائيلي  .02

عّغ  الر ي  ائيرا يغي رؤبين ريةغين، عغق ا "يا  جيشي لغمطارد االمد نصر جرار صباح اليوم، 
 واصةاو إيا  با رقا"  أمن إيرا ي ر.

وقا  ريةغين "عغيقاو عغق ات "يا : ر"قديرنا و"الي"نا لجميع قواا األمن والواالداا ال اصة في الجيش 
 الشاباك ووالدة اليمام ل"نةي هم اليغيم وبجرأة وا "يا  قا"  أمننا ه ا الصباحر.ائيرا يغي و 
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وأضا : رلي  لدي أي شك في أن قا"  اي"مار بن  ا  ينص  إليي قريبا ودولة إيرا ي  لن ""يغم 
 أبدا ل"رهاب. ويو  "ص  إلق آ ر من يياعدهم من أج  يالمة مواطنينار، عغق الد زعمي.

 6/2/2018با ، لألنوكالة وهاب 
 

 مع حماستبادل الخيار الوحيد ألي صفقة  هي : مصرالخاصالمنسق اإلسرائيلي  .02
قا  دافيد ميدان المني  ائيرا يغي ال ا  لمةاوضاا "باد  األيرى، أن مصر "شك  : رام هللا

واع"بر ميدان في "صريالاا ئ اعة ريشا  ال يار الواليد الاليا ئ"مام أي صةقة "باد  مع الما .
ان، أن ال رو  ائنيانية الالالية في قطاع  زة قد "دفع با"جا  مث  ه   الصةقة بوياطة مصرية ك

القيقية وجادة. مشيرا إلق أن مصر قادرة أن "ضرط عغق الما  وأن "شم  الصةقة جانبا إنيانيا 
ط وأشار إلق أن إيرا ي  لن "ضطر لدفع ثمن مماث  لما دفع"ي في صةقة شالي لغ" ةي  عن القطاع.

بيبب وجود  الجندي جغعاد شاليط الينها اليا. مشيرا إلق أن ما لدى الما  اون رمدنيين مريضين 
 عقغيار وجثع جنود يقطوا في الق"ا  ول لك " "غ  الصةقة عن ما يب .

 5/2/2018القدس، القدس، 
 

 "إسرائيلـ"خاليا حماس باجتياز حدود غزّة لتنفيذ عمليات عسكرّية مؤلمة ب قيا تل أبيب تتوّجس من  .02
( العبرّي أمير WALLAكش  ُمالّغ  الشؤون العيكرّية في موقع ) زهير أندراو : - الناصرة

بوالبوط، نقالو عن مصادر أمنّية رفيعة في قيادة المنطقة الجنوبّية في جيش اتال"ال ، كش  النقاب 
ا في الوقا ، تف"و 2018عن الصو  عشر الاتا "يغ  لةغيطينيين إلق إيرا ي  من  بداية العام 

عيني إلق أّن المجموعة األ يرة "يغغا يوم ال مي  الماضي اليع كانا ميغالة بيكاكين وقناب  
مع  لك، زعما المصادر  ا"ها أّني لكي يكون هناك اي"عداد أفض  لغال ة ال"ي ""جرأ فيها  مش ية.

، أْو "نقض  غي ة م ربين مال"رفة مجموعاا كبيرة من الةغيطينيين عغق اج"ياز الالدود بشك   مةاجئ 
ناا الدفاع وال"ال ير، ُمضيةةو في الوقا نةيي أّن هناك الاجة إلق  ل"نةي  عمغية، يجب "كثي  مكوِّّ
ويا   رصد أكثر في نقاط الضع  و"كثي  القوة البشرية في  ر  الالرب لغثباا أمام كثافة 

 ق الّد "عبيرها.العمغياا ال"ي "شم  الماية م اا العامغين عغق إقامة الجدار "الا األرض، عغ
وشددا المصادر  ا"ها، قا  الُمالّغ  ائيرا يغّي، عغق أّني إ ا نجح الةغيطينيون في اج"ياز اليياج، 
ف ّني يجب أْن نكون قغقين من اال"ما  أْن "قوم  اليا م ربين بزرع عبواا نايةة في المنطقة في 

 إطار الجهوزية لمعركة مي"قبغية مع الجيش ائيرا يغّي.
  5/2/2018لندن،  و ،رأي الي
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 في سينا  والصومال وكومير "داعش"وجود  يؤكد تعزيز إسرائيليتقرير أمني  .02
"  أبيب: كش  "قرير لغمؤيياا األمنية ائيرا يغية نشر في "  أبيب، أم  )اتثنين(، أن "ن يم 

ي العالم داعش، ال ي هزم في يوريا والعرا ، نق  نشاطي إلق ييناء المصرية ومناط  أ رى فقيرة ف
 مث  كشمير والصوما ، لكّن قيما مني بقي في البغدين ويقوم بعمغياا إرهاب ان"الارية.

في العرا  ويوريا الص   رداعشروقالا مصادر أمنية في ال"عقيب عغق ال"قرير إني وبعد هزيمة 
صةوفي  "راجع كبير في قدراا ال"ن يم وقواعد  الشعبية و"مويغي وعمغيا"ي، لكني ييعق ئعادة "ن يم

ه ا "طورا ينبري أن يثير قغ  إيرا ي  وك  دو  البالر األالمر روان"شار قوا"ي. واليب المصادر ف ن 
 .رومنطقة الشر  األويط ب يرها وقغ  ك  من يي" دم البالر األالمر في العالم

في ييناء يص  إلق عدة  رداعشرواليب "قديراا الجيش والم ابراا ائيرا يغية ف ن "عداد قواا 
 . آت 

 6/2/2018الورق األوسط، لندن، 
 

 ـ"إسرائيل"ويوقع آالف الضحايا ب تقديرات إسرائيلية: زلزال سيورد مليونا   .02
رجالا "قديراا المؤيية األمنية ويغطاا الطوارئ ائيرا يغية، إمكانية أن ""يبب هزة : مالمد و"د

ة لمث  ه ا الييناريو، أرضية قد "ضرب البالد ب"شريد مغيون مواطن، فيما ""الضر الجهاا الم "ص
يواء المواطنين المشردين.  وال"الضر تي"يعاب وا 

و"طغب الدولة معغوماا من المهنيين بش ن إنشاء ن ام اي"يعاب لغمواطنين، يشم  مجمعاا يكنية 
مؤق"ة "شم  العياداا والمدار  ومراكز الشرطة، بهد  المكوع بالمكان لمدة "ص  إلق ثالع 

 ينواا.
ر" ر، أن وزارة األمن ائيرا يغية "ي"عد لغ"عام  مع هزة أرضية وزلزا  قوي قد و كرا صاليةة ره 

يييبب عددا كبيرا من الضالايا واألضرار لغبنق ال"ال"ية والمم"غكاا. و"در  الوزارة إمكانية إنشاء 
عدة مجمعاا يكنية مؤق"ة في مواقع م "غةة في البالد، مصممة وم صصة تي"يعاب أكثر من 

، قدر أن زلزات كبيرا 2004وفي ييناريو قدم إلق الالكومة في عام  م إجالؤهم.مغيون ش   "
ييالدع في أالد المواقع الثالثة، البالر الميا أو منطقة بييان أو منطقة الش  اليوري ائفريقي. 

إصابة م"ويطة أو  8,600و"يجي   7,000وقد ي"يبب زلزا  قوى، باليب ال"قديراا، في مق"  
صابة  آ رين بجراح طةيةة. كما قدروا أن مث  ه ا الزلزا  يمكن أن ييبب  37,000 طيرة، وا 

 كانوا مالاصرين "الا األنقاض. 9,500نازح من منازلهم، والوالي  170,000
 5/2/2018، 48عرب 



 
 
 
 

 

 19 ص             4547 العدد:             2/6/2018 الثالثا  التاريخ: 

                                    

 قضائيا   "بي دي أس" لمالحقة نوطا  حركة المقاطعة إسرائيليمؤتمر  .22
ة، مؤ"مرا إيرا يغيا بمشاركة دولية، اليب زعم يعقد في األيبوع القادم بالقد  المال"غ: مالمد و"د

ويا   إعالم إيرا يغية، ال"ي أفادا أن المؤ"مر ال ي يع"بر األو  من نوعي يهد  إلق مالالقة 
ويشارك في المؤ"مر وزراء في الالكومة  ر.BDSومالاكمة نشطاء الالركة العالمية لمقاطعة إيرا ي  ر

غعاد أردان، وزيرة القضاء جي وزير الشؤون اتي"را"يجية، ائيرا يغية، عر  منهم وزير األمن الدا غ
ائيرا يغية، أييغيا شاكيد، ور يية المالكمة العغيا ائيرا يغية، إي"ير اليوا والمي"شار القضا ي 

واليب صاليةة رييرا ي  هيومر، ف ن المؤ"مر ال ي ييعد يوم  لغالكومة ائيرا يغية، أفيالاي مندلبغيا.
لقادم، بادرا إليي وزاراا بالالكومة ائيرا يغية، وزارة الشؤون اتي"را"يجية ووزارة ائثنين من األيبوع ا

القضاء بال"عاون مع نقابة المالامين بالبالد والمعهد القضا ي الدولي، اليع رجالا أن يشارك بها 
 م اا الش صياا القانونية والييايية من البالد والعالم.

 5/2/2018، 48عرب 
 

 %4 إلى "إسرائيل"ض البطالة في انخفا :ذي ماركر"" .21
ينة  15 أوياط( من قوة العم  في إيرا ي ان ةض معد   ير العامغين )في : "اي الرو"ي يوبر

. 2017في الم ة في "شرين الثاني  4.3في الم ة، مقاب   4 إلق 2017فما فو  في كانون األو  
في  4.1في الم ة مقاب   4.2ة الق ار"ةع معد  البطال 2017ومع  لك، اثناء الربع الرابع من العام 

في في الم ة في اوياط اليهود  3.7كغي، يجغا بطالة بمعد   2017الم ة في الربع الثالع. في 
هك ا اليب "قرير نشر  مك"ب  –في الم ة  5، بينما في الويط العربي كان معد  البطالة ايرا ي 

 اتالصاء المركزي )اتيرا يغي(.
 5/2/2018، الحياة الجديدة، را  هللا

 
 مختلطة للصالة عند حائط البراق منطقةتبني  "إسرائيل" .20

)د ب أ(: شرعا إيرا ي  في بناء منطقة لغصالة لغنياء والرجا  معا عند الا ط البرا ،  - "  أبيب
المعرو  عند اليهود بايم الا ط المبكق أو الالا ط الرربي، في البغدة القديمة في القد  بعد ينواا 

في يونيو/الزيران “وقا  م"الدع بايم مك"ب بنيامين ن"نياهو، يوم ائثنين،  لنزاع.من ال ال  وا
إن ما نرا  اون هو "نةي  ه ا “وأضا : ”. ، أمر ر ي  الوزراء بائيراع ب"شييد الياالة الجديدة2017
 ”.األمر

 5/2/2018القدس العربي، لندن، 
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 بسبب نفاذ الوقودغزة في  صحيا   مرفقا   19تعطل الخدمة في : وزارة الصحة .22
أعغنا وزارة الصالة الةغيطينية في قطاع  زة، ائثنين، ار"ةاع عدد المراكز : مالمد ماجد -  زة

مرفقوا صاليوا،  19الصالية ال"ي "وّقةا موّلدا"ها الكهربا ية عن العم  بيبب نةاد كمياا الوقود، إلق 
األناضو  ني ة مني، إن رموّلداا  وقالا الوزارة في بيان وص  يناير/ كانون ثاني الماضي. 29من  

مي"شةياا في  زة "وّقةا عن العم  بيبب أزمة الكهرباء والوقود، من بينها مي"شةق  3مركزوا، و 16
 لألطةا ر.

 6/2/2018، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 "اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات" يدين زيارة إعالميين عرب لـ"إسرائيل" .22
وال"غةزيوناا في فغيطين الزيارة المشبوهة ال"ي بدأها صالةيون عرب لغكيان دان ا"الاد ائ اعاا :  زة

ويضم الوفد "يعة  ، بدعوة من وزارة ال ارجية ائيرا يغية.5/52/2018ائيرا يغي صباح اتثنين 
ورأى ات"الاد، في بيان لي يوم اتثنين، أن  إعالميين،  مية مراربة وعراقي ولبناني ويوري ويمني.

ليي إعم  مدان بك  المقايي  األ القية والمهنية، ويعبر عن مي"وى اتنالدار ال ي وصغا الزيارة 
أويع مواجهة القيقية لك   واهر ال"طبيع ائعالمي  إلقودعا ات"الاد  ه   المجموعة ائعالمية. 

 ال"ي "قوم بها مجموعة من ويا   ائعالم وائعالميين.
 5/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 على التدهور االقتصادي تجار غزة يوقفون استيراد البضائع احتجاجا   .22

في  طوة اال"جاجية عغق األوضاع اتق"صادية الكارثية في  زة وال"ي با"ا "ن ر : أ   ب - زة
في     %65وبغوغ نيبة الةقر  %40باتنهيار،  صوصاو مع ار"ةاع نيبة البطالة إلق أكثر من 

ا مؤيياا القطاع ال ا  منع د و  البضا ع من إيرا ي  إلق كياد "جاري  ير ميبو ، قرر 
في  زة ماهر الطباع في بيان  رالررفة ال"جاريةروأفاد ميؤو  العالقاا العامة في  القطاع اليوم.

وق  "نيي  د و  البضا ع كافة عبر معبر كرم رأم ، ب ن المؤيياا قررا لأليباب الم كورة آنةاو 
( وليوم واالد فقط ك طوة أولق، عغق أن ي"راف   لك مع " اهرة ووقةة أبو يالم الثالثاء )اليوم

 .راال"جاجية أمام مقر مجغ  الوزراء الةغيطيني في القطاع
 6/2/2018الحياة، لندن، 
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 مواطنا  من الضفة 21االحتالل يعتقل : هيئة وؤون األسرى .22
اا اتال"ال  ائيرا يغياة، اع"قغا قالا هي ة شؤون األيرى والمالررين، ونادي األيير، إن قو : رام هللا

مواطناو،  ال  المغة مداهماا شن"ها في مناط  م"ةرقة من الضةة الرربية  21فجر اليوم ائثنين، 
وأوضالا هي ة األيرى ونادي األيير أن قواا اتال"ال  اع"قغا  مية مواطنين من عدة  المال"غة.

ال"ال  من بغدة بيا فجار في مالاف ة بيا كما اع"قغا قواا ات بغداا ومناط  في مالاف ة ال غي .
كما اع"قغا  واع"قغا قواا اتال"ال  يبعة مواطنين من مالاف ة رام هللا والبيرة. لالم ثالثة أطةا .
، ن آ رين من قغقيغيةيْ مالررا من بغدة كةر راعي في مالاف ة جنين، ومواطنَ  أييراقواا اتال"ال  

 وثالثة مواطنين من مالاف ة طولكرم.
 5/2/2018، ألنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة ا

 
 الماضي  ينايرخالل كانون الثاني/  "األقصى"اقتحموا يهوديا   مستوطنا   1,920": سلوان"مركز  .22

مي"وطنوا اق"الموا الميجد  1,920قا  مركز معغوماا وادي الغوة في بغدة يغوان إن  :ةالقد  المال"غ
يناير الماضي، فيما أبعدا يغطاا اتال"ال  ائيرا يغي عن األقصق المبارك  ال  كانون الثاني/ 

 280وأوضح المركز في "قرير أصدر  اتثنين أن من بين المق"المين ما يزيد عن  شبان. 10الميجد 
 طالبوا يهوديوا، بائضافة إلق عضو الكنييا الم"طر  ريهودا  غيكر.

 5/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 : ازدياد أمراض السكري وارتفاع ضغط الد  في قطاع غزة"األونروا" .22
قالا من مة األمم الم"الدة ئ اثة و"شري  الالج ين الةغيطينيين في الشر  األدنق راألونروار، :  زة

ث  اليكري وار"ةاع ضرط الدم، ( مNCDsمياء يوم اتثنين، إن ان"شار األمراض  ير المعدية )
قرير الوضع الطارئ لغمن مة األممية، أني لدى راألونروار في  زة وجاء في " يزداد في قطاع  زة.

مركزا صاليا في م "غ   22ممرضا يقدمون الرعاية الصالية األولية الجيدة في  327طبيبا و 176
 أنالاء قطاع  زة، ويقدمون ال دمة الصالية ألكثر من مغيون مريض ك  ثالثة شهور.
 5/2/2018، فا(وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )و 
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 خالل كانون الثاني/ يناير الماضيكليا  مدمرا   مسكنا   159غزة: االنتها  من إعادة إعمار  .22
أعغنا من مة األمم الم"الدة ئ اثة و"شري  الالج ين الةغيطينيين في الشر  األدنق راألونروار، :  زة

كغيا في قطاع  زة الشهر  ميكنا مدمرا 159مياء يوم اتثنين، عن اتن"هاء من إعادة إعمار 
 الماضي.

أورد ال"قرير أن و  ونشرا المن مة بياناا إالصا ية  اصة ب عادة ائعمار في "قرير الوضع الطارئ.
وبينا األونروا أني الالياو هناك ما ل"يواء.  مغيون دوتر كمياعداا  3.7األونروا صرفا الوالي 

مشروعا  20دوتر قيد ال"نةي ، وهناك أيضا  مغيون 44.87مشروعا لبنقو "ال"ية بقيمة  13مجموعي 
 مغيون دوتر "ن" ر البدء في ال"نةي . 29.17آ ر بقيمة 

 5/2/2018، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الكويت إلىتصدير فراولة غزاوية .. ألول مرة .22
دولة  إلقشالنة من الةراولة  أعغنا وزارة الزراعة الةغيطينية في قطاع  زة ائثنين البدء ب"صدير:  زة

ونقغا وكالة األنباء الكوي"ية )كونا(  المزارعين الةغيطينيين. أوضاعالكويا ألو  مرة بهد  "اليين 
عن مدير ال"يوي  والمعابر في الوزارة "اليين اليقا قولي إني "م "صدير طن واالد من شالنة الةراولة 

 األوضاعغيطيني وزيادة د   المزارع مع "ردي ج  دعم المن"ج الةألغبدء ب"يويقها في الكويا من 
 الالالية.

 5/2/2018، القدس العربي، لندن
 

 مؤسسات فلسطينية وعربية تعقد ملتقى القدس الثقافي في هولندا .21
ن م البيا الةغيطيني في هولندا والمؤيية العربية األوروبية لغيالم والجالية الةغيطينية في : تهاي

ايكر، فعالياا مغ"قق القد  الثقافي و لك "ضامناو مع مدينة القد  المال"غة هولندا في مدينة ررايز ف
وشمغا فعالياا المغ"قق مشاركة فغيطينية وهولندية،  في    القرار األمريكي الو  المدينة المقدية.

 و" غغي ندوة بعنوانر معا نالو  طواا عمغية لدعم القد ر قدمها اتي"شاري ائعالمي اليام شاكر.
ي  البيا الةغيطيني أمين أبو راشد في هولندا إلق " افر الجهود لنصرة القد  ومواجهة ودعا ر 

 القرار األمريكي وال" كيد أن القد  عاصمة موالدة لغدولة الةغيطينية.
وأكد ضرورة اي"مرار الالراك الشعبي في القارة األوروبية الرافض لقرار "رامب بش ن القد ، ودعم 

واتنالياز األمريكي لالال"ال  عغق الياب القو   ائيرا يغيةي اتن"هاكاا صمود أهالي القد  في وج
 الشعب الةغيطيني.
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وفي كغمة الجالية الةغيطينية في هولندا، أكد ر ي  الجالية أالمد نور هللا ضرورة "ثبيا اتن"ماء 
وأشار نور هللا  لةغيطين والقد  من  ال  إقامة الةعالياا ال"ي "شرح  لك و"ؤكد الهوية الةغيطينية.

إلق ضرورة "عري  األجيا  الةغيطينية في هولندا بقضية القد  واألقصق وال  العودة وهوي"هم 
 الةغيطينية.

 5/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 محكمة إسرائيلية تزيد حك  األسير المقدسي قاقيش .20
دين إلق الالكم الصادر بال  األيير قررا مالكمة إيرا يغية اليوم إضافة عامين جديالمال"غة:  القد 

عن المالكمة العغيا ائيرا يغية  ائثنين وصدر القرار يوم المقديي جون قاقيش، والبال  "يعة أعوام.
 بال  األيير قاقيش ليصبح مجموع الكمي أالد عشر عاما، أمضق منها عامين ونص  العام.

من القد  ب"همة  -في البغدة القديمة وهو من الارة النصارى-عاما(  23ق  األيير جون قاقيش )اع"ُ و 
 .2015"نةي  طعن في البغدة القديمة بالقد  أيةر عن إصابة مي"وطنين في مايو/أيار 

 5/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 فلسطينية باألغوار الومالية دمر خط مياه يخد  أراض  ي االحتالل اإلسرائيلي .22
إيرا يغية،  ط ميا  ي دم م اا الدونماا الزراعية في  دمّرا آلياا: لبابة  وقان - األ وار الشمالية

و  مغ  اتي"يطان ؤ وقا  مع"ز بشاراا، مي منطقة األ وار الشمالية بالضةة الرربية، يوم ائثنين. 
باأل وار، لألناضو ، إن جرافة إيرا يغية، "رافقها قوة من الجيش ائيرا يغي، دمرا  ط الميا  

دونما  80ر في األ وار. وأشار بشاراا، إلق أن  ط الميا  كان يروي الواص  لمنطقة رعين الياكوا
 دونم أ رى في عين الياكوار. 400ره ا ال ط كان ييي" دم لري نالو  وأضا : مزروعة بالبطيم.

واألراضي المي"هدفة، باليب بشاراا، اي"طاع أصالابها اي"ردادها من المي"وطنين اليهود، بقرار 
 . 2014ا يغية عام من المالكمة العغيا ائير 

 5/2/2018، لألنبا  األناضولوكالة 
 

 الوركة الفلسطينية الوحيدة إلنتاج الملح من البحر الميت تكافح للبقا  .22
"كافح شركة فغيطينية هي الواليدة ئن"اج المغح من ميا  البالر الميا من أج  البقاء : روي"رز

بالكم وقوعها في منطقة "الا الييطرة  وال" قغم مع م"طغباا اليو  ر م القيود المةروضة عغيها
"مغك شركة أمالح الضةة الرربية مصنعا عغق الشاطئ الرربي لغبالر الميا  ائيرا يغية الكامغة.
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عاما وكانا الميا  في  لك الوقا "الطم جدراني أما اليوم فهي "بعد ألةي  50أنشئ قب  ما يزيد عغق 
عامال، إني  15العامغون بالمصنع، ال ي يو   ويقو   م"ر عني بيبب "راجع منيوب ميا  البالر.
ويقو  العامغون بالمصنع إنهم ي مغون في أن ي"مكنوا من  يعم  بالالد األدنق من الموارد واولياا.

 "جديد  لكن الالصو  عغق موافقاا من اليغطاا ائيرا يغية ت "زا  "مث  "الديا ها ال.
بالنيبة لنا هي مض اا البالر. ممنوع أن ند   الصعوبة األولق “ادعي  مدير المصنع  وقا  عغيّ 

ه   المنطقة إت ب"صريح من الجيش. هم ال ين ية"الوا لنا المنطقة، في بعض المراا ""عط  
 .”المض اا ونن" ر يوم ويومين إلق أن ية"الوا لنا المنطقة

صالح أو ال"ق أن نبني“وأضا   بناء  وهنا بالنيبة لغبناء.. ن"منق أن ن"مكن من عم  "طوير وا 
جديدا ألن الباطون )ال ريانة( أفض  من الزينكو، والمغح مادة قوية وي" ك  الالديد بيببها. ونالن 

 .”ممنوعون من ال"اليين أو البناء
 5/2/2018، القدس العربي، لندن

 
 " ويرفض الجدار اإلسرائيلي على حدوده9الغاز  بلوكلبنان يتمسك بـ" .45

ناني، مياء ائثنين، "ميك بالد  بالقها في اي"رال  ربغوك أعغن الجيش الغب: عامر شيباني - بيروا
ر في البالر الم"ويط )جنوب(، مؤكدا أني يقع بكامغي ضمن الميا  ائقغيمية 9الراز الطبيعي رقم 

 الغبنانية.
، ال ي عقد بموقع لألمم 2018جاء  لك، في بيان أصدر  الجيش بعد اتج"ماع الثالثي األو  لعام 

يرا ي ( بر اية قا د القواا األممية المؤق"ة في لبنان الم"الدة عغق معب ر ررأ  الناقورةر )بين لبنان وا 
)يونيةي ( الغواء مايك  بيري، والضور كبار ضباط القواا الميغالة الغبنانية، والجيش ائيرا يغي، ك  

 طر  عغق الدة. 
في البالر الم"ويط  ر9وقا  الجيش، في بياني، إن لبنان ي"ميك بالقي في اي"رال  ربغوك الراز 

 باع"بار  يقع بكامغي ضمن الميا  ائقغيمية الغبنانية، مي"نكرا مزاعم إيرا ي  الو  أالقي"ها بي.
من ناالية أ رى، أشار الجيش أني بالع،  ال  اتج"ماع الثالثي، مي لة الجدار ال ي "نوي إيرا ي  

 إقام"ي عغق الدود لبنان.
ا وشدد عغق موق  الالكومة الغبنانية الرا فض ئنشاء الجدار؛ ركوني يم  الييادة الغبنانية  صوصو

يرا ي   أن هناك أراض عغق ال ط األزر  )الةاص  ال ي ريم"ي األمم الم"الدة بين لبنان من جهة وا 
 ( ي"الةّ  عغيها لبنانر.2000وهضبة الجوتن المال"غة من جهة أ رى عام 
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األناضو ، إني ر"ّم إيالء اتج"ماع الثالثي وعغق  اا الصعيد، قا  بيان لاريونيةي ر، اطغعا عغيي 
اليوم، اه"ماموا كبيروا بيبب األعما  الهنديية الجارية جنوب ال ط األزر  ال"ي أعغن عنها يابقوا 
الجانب ائيرا يغير. وأوضح البيان أن موق  ريونيةي ر من أعما  البناء هو أن أي نشاط بالقرب من 

  وا، و لك ل"جنب أي يوء فهم ومنع ووقوع الالوادع.ال ط األزر  ينبري أت يكون مةاج
 6/2/2018 ،لألنبا  األناضولوكالة 

 
 على لبنان: "حزب هللا" يستعد أيضا   إسرائيليةأجوا  حرب  .46

اج"االا إيرا ي  لبنان، جز ياو أو بشك  شام ، ثالع مراا، أعوام : عبد الرالمن عرابي -بيروا 
را ي  "قدم "بريراا مباشرة لشن عدوان وايع عغق لبنان. . في ك  مرة كانا إي2006و 1982و 1978

كيغوم"راو "الديداو، هو الجم الرقعة النةطية ال"ي  1742والجة اتع"داء اليوم أكبر بكثير، بمياالة 
"دعي إيرا ي  مغكي"ها في البالر، ويهدد ميؤولوها ب عادة لبنان إلق رالعصر الالجرير إ ا "م 

لق جانب النةط، " ّدعي إيرا ي  رإنشاء الزب هللا مصنعاو لغصواريم البالي"ية في اي"ثمارها. وا 
مالاف ة البقاع، شرقي لبنانر، وهو عام  "ع"بر  دولة اتال"ال   رقاو لك  مةاهيم األمن القومي 

بعاد العدو عن الالدود ال"ق أقصق ميافة ممكنة.  ائيرا يغي القا مة عغق األمن اتي"باقي وا 
أ يراو، أن ال"الضيراا لغالرب الُمقبغة  هللا ناني، ممن اي"ضافهم الزبوينق  بعض زوار الجنوب الغب

مع إيرا ي  لم ""وق  يوماو، وأن مواقع إطال  الصواريم، بشك  أو"وما"يكي، قد "طورا، ل""جاوز 
قدرة من ومة رالقبة الالديديةر ائيرا يغية المضادة لصواريم رالزب هللار ال"ي ي"عبر فو  الجغي  

 ئيرا يغي.با"جا  العم  ا
عندما كشةا مجرياا المعارك عن ام"الك الالزب  2006ومن الم"وقع أيضاو أن ي"كرر ييناريو عام 

لصواريم ركورنيار المضادة لغدروع، ال"ي منعا "قدم دباباا رميركافار ائيرا يغية براو، وصواريم 
صار بالري عغق بالر قادرة عغق "الييد يالح البالرية ائيرا يغية، وصوتو إلق فرض ال -أرض 

الموانئ ائيرا يغية. ومع ال"ض م ال ي أصاب اليو  اليوداء لغيالح، بيبب األالداع في ليبيا 
وأوكرانيا ويورية، ف ن "وقع مةاج ة عيكرية أكبر من جهة رالزب هللار هو أمر منطقي. أما عغق 

لالماية الصعيد المدني، ف ن ضع   طط اتي"جابة الطار ة، وعدم وجود بنق "ال"ية جدية 
المواطنين، ييياهم في ازدياد عدد الضالايا. أما المنش ا الاليوية في لبنان ودا   فغيطين 
الُمال"غة، في""الو  إلق أهدا  ديمة في الرب ُيشك  ثباا الجبهة الدا غية عامالو ُمهماو من عوام  

جديدة  اتن"صار فيها، أو الصمود. أما الجديد الالقيقي ال ي يمكن أن يكون مةاج ة أي الرب
مال"مغة، فيكرر الالديع عني، في الة"رة الماضية، ك  من ميؤولي رالزب هللار وقادة إيران، وهو 
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عام  مشاركة أطرا  أجنبية  ير ن امية إلق جانب الالزب في أي الرب مقبغة، أكانا "غك 
األطرا  هي مغيشياا عراقية مثالو أو عناصر يمنية أو يورية ربما. و"الدع الين نصر هللا عن 

لموضوع قب  نالو شهر، ليعود نا ب قا د رالالر  الثورير ائيراني، الجنرا  اليين يالمي، قب  ا
يومين، ليقو  إن رالالر  يي"عد لالربر في المنطقة، مع"براو أن رالجيشين اليوري والعراقي يشّكالن 

 عمقاو اي"را"يجياور لطهران، ت يّيما في يياي"ها لاراتش"باك مع العدو عن ُبعدر.
 6/2/2018، عربي الجديد، لندنال

 
 أولوية وعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيليةهو لبنان  .47

اع"بر "الغي  نشر"ي صاليةة رمعاري ر ائيرا يغية، أم  ائثنين، : القد  المال"غة اا نضا  مالمد و"د
ي، هر"يي أن ال"رييراا في قيادة شعبة اتي" باراا العيكرية رأمانر، مع إنهاء ر ي  الشعبة الالال

هغيةي، مهام عمغي، قد "شهد "الوتو أيضاو في اه"ماماا الشعبة من م"ابعة  اصة ومكثةة لغ"طوراا 
 عغق األراضي اليورية، إلق ما يالدع في لبنان.

وباليب ال"الغي  ال ي نشر  الكا"ب طا  لي  رام، ف ن الينواا الثالع األ يرة لعم  هغيةي "مالورا 
ية، وم"ابعة "الوتا كثيرة وها غة في المنطقة لم "كن معالمها واضالة، الو  م"ابعة ال"طوراا في يور 

ن  "ن"هي اليوم في صورة إقغيمية م "غةة ومرايرة "شهد فيها اي"قراراو معيناو لغ"وّجهاا في المنطقة، وا 
 كانا ت "عني بالضرورة زوا  رال"هديداا واأل طار الماليطة ب يرا ي ر.

راا يابقة ُنشرا في مطغع الشهر الالالي، "ةيد ب ن رالزب هللار وفي وا"ة  ال"الغي  الم كور مع "قدي
   "الين مكانة وييطرة الن ام اليوري، بةع  المياعداا والدعم ائيراني والرويي، بدأ بالعودة 
ال"دريجية إلق لبنان وا عادة مقا"غيي إلق األراضي الغبنانية. وأشار كا"ب ال"الغي  إلق أن ميؤولين 

عاماو  11في المن ومة األمنية والعيكرية في إيرا ي  يع"برون ال"الو  الم كور، بعد رفيعي المي"وى 
 عغق لبنان، يالوي في طيا"ي "الدياا جديدة. 2006من الهدوء عغق الجبهة الغبنانية من  عدوان 

 6/2/2018، العربي الجديد، لندن
 

 تدمير منصات الغاز اإلسرائيلية "حزب هللا"يديعوت: بمقدور  .48
كش  موقع ريديعوا أالرنوار مياء اليوم اتثنين أن ألمانيا قد شرعا ر: عكار -المال"  الدا  

 ال  األيام الماضية في عمغية "صنيع يةن الصواريم األربعة ال"ي اش"ر"ها رإيرا ي ر في الياب  
-%60 لالماية الميا  اتق"صادية ائيرا يغية بما في  لك الماية منصاا الراز ائيرا يغية وال"ي "وفر

 من كهرباء رإيرا ي ر. 70%
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، إضافة إلق 2020ووفقا ليديعوا، ف ن يةينة الصواريم األولق ي"ص  إلق رإيرا ي ر مع بداية عام 
 "زويد اليةينة بالمن وماا ائيرا يغية ال اصة ي"ي"رر  مدة عام ونص  أ رى. أن عمغية

إيرا ي ر والزب هللا ال"ي شهدها وفي ييا  منةص ، "طر  الضابط إلق ال"هديداا الم"بادلة بين ر
األيبوع الماضي، قا الو: رإن ر"ن يم الزب هللا يم"غك اليوم صواريم دقيقة من صناعة إيرانية قادرة 
عغق إصابة منصاا الراز ائيرا يغية، مضيةا أن رال"ن يم يم"غك اون قدراا ل"نةي  عمغياا هجومية 

الرية الم هولة أو  ير الم هولة، منوها ب ن الزب عغق أهدا  بالرية من  ال  اي" دام الزوار  الب
 هللا قد نجح في مضاعةة قو"ي البالرية في    ال"واجد ائيراني في المنطقة.

وشدد الضابط عغق أن منصاا الراز ائيرا يغية ي""عرض لم اطر كبيرة في الا  أقدم الزب هللا 
أني إ ا ما "م إطال  مث  ه    باي"هدافها بالصواريم البالي"ية أو الصواريم الموجهة، موضالا

الصواريم من الشواطئ الغبنانية أو اليورية ف نها ي"ي"رر  دقيق"ين ونص  فقط ئصابة منصاا 
 الراز.

في  اا الصدد، أشار الضابط رإ ا أصاب الصارو  المنصة في الوقا ال ي يكون  ط الراز فيها 
العم  لعدة أيابيع فقط، أما إ ا أصاب  مرغقا ف ن  لك يي"يبب ب ضرار بغيرة لغمنصة ييوقةها عن

كجرام  100الصارو  في الوقا ال ين يكون فيها  ط الراز مة"والا ف ن صارو  برأ  م"ةجر يزن 
 كال"ي يم"غكها الزب هللا كا  ل"دمير المنصة عن بكرة أبيهار.

 5/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال 
 

 ظ على وضع القدسيدعوان للحفا الفاتيكانأردوغان وبابا  .49
أكد الر ي  ال"ركي رجب طيب أردو ان والبابا فرانشييكو يوم اتثنين  ال  : الجزيرة + وكاتا

اج"ماعهما في الةا"يكان ضرورة الالةا  عغق وضع مدينة القد  ال ي الدد"ي القراراا الدولية، كما 
 "ناولا المالادثاا بينهما  اهرة معاداة ائيالم في الررب.

لجانبان قضية ائرهاب وضرورة "عاون ك  العالم لمكافال"ي، إضافة إلق مكافالة  اهرة كما بالع ا
عاما، اج"مع أردو ان بالبابا لنالو  59رائيالموفوبيار. فةي أو  زيارة لر ي  "ركي لغةا"يكان من  

 ياعة، ووص  الطرفان الغقاء بالوّدي.
كية أن أردو ان  رج مم"نا من لقاء ونق  مراي  الجزيرة عمر  شرم عن مصادر في الر اية ال"ر 

البابا وميؤولي الةا"يكان، إ  أكدوا لي أنهم يشاركون "ركيا ضرورة الالةا  عغق هوية القد  وف  
 القوانين الدولية وعدم الميا  نها يا ب ي جهة فيها.
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ا  عغق وقالا المصادر إن الجانبين ا"ةقا عغق مواصغة الجهود الدبغومايية والييايية الدولية لغالة
ية لالمغها عغق عدم نق  يةار"ها، والضرط مريكوضعية القد ، وممارية الضروط عغق ائدارة األ

عغق أي دولة "قرر نق  يةار"ها لغقد ، وأفاد مراي  الجزيرة نقال عن مصادر الر اية ال"ركية ب ن 
 ك  ما أراد"ي "ركيا من دعم ييايي ومعنوي من الةا"كان الصغا عغيي.

الةا"يكان بيانا قا  فيي إن البابا وأردو ان ناقشا وضع القد ، وأكدا عغق الالاجة إلق  من جه"ي، نشر
"عزيز اليالم واتي"قرار بالمنطقة عبر الالوار وال"ةاوض مع اال"رام القو  ائنيان والقانون الدولي، 

ق  يةار"ها وكان بابا الةا"يكان أبدى موقةا معارضا لقرار واشنطن اع"بار القد  عاصمة ئيرا ي  ون
 في "  أبيب إليها.

 5/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل": وفد إعالمي عربي يزور اإلسرائيليةوزارة الخارجية  .51
أعغنا وزارة ال ارجية ائيرا يغية، اليوم ائثنين، في موقعها عغق شبكة ال"واص  : هاشم المدان

أو  زيارة لي ئيرا ي  "غبية لدعوة من اتج"ماعي أن وفدا إعالميا عربيا وص  إلق البالد في 
 ال ارجية.

مراربة ولبناني وعراقي  5إعالميين عرب، بينهم  9وباليب ال ارجية ائيرا يغية ف ن الوفد يضم 
 ويمني ويوري.

وادعا ال ارجية أن الزيارة ر"هد  إلق اتطالع عن كثب عغق إيرا ي ، وال"عر  عغق يياي"ها "جا  
ةغيطيني، وال"عايش بين م "غ  المكوناا الصررى من  ال  لقاءاا مع قياديين النزاع ائيرا يغي ال

 من م "غ  األطيا  الييايية في الدوا ر الالكومية والكنييار.
وأشار البيان إلق أن المالطة األولق لغوفد، اليوم، كانا في مركز رياد فاشيمر، "بعي اتي"ماع إلق 

 ة الو  قضايا الياعة.كبار الميؤولين في ال ارجية ائيرا يغي
كما أشار البيان إلق أن الوفد ييقوم بزيارة إلق األماكن الدينية المقدية، إضافة إلق زيارة عدد من 

 المدن، بينها الناصرة واليةا وعكا.
 5/2/2018، 48عرب 

 
 إيران تته  السعودية "بخيانة" العال  اإلسالمي .50

ال"طبيع اليعودية مع إيرا ي ، وجددا ا"هامها ان"قدا طهران ما يم"ها يياية : الجزيرة + وكاتا
 لغرياض رب يانةر العالم ائيالمي والشعب الةغيطيني.
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ووص  الم"الدع بايم وزارة ال ارجية ائيرانية بهرام قايمي يياية اليعودية ب نها  ير مدروية، 
ةغيطيني ال ي وقا  إن أي إجراء من ه ا القبي  )ال"طبيع( هو  يانة لغعالم ائيالمي ولغشعب ال

و"ابع أن الميغمين ييكون لهم رد فع  منايب عغق ه   ائجراءاا،  اع"دي عغق القوقي من  عقود.
وأضا   مشيرا إلق أن ه   اليغوكياا ت يمكن أن "ثبا وضع اليعودية رالمضطربر، وف  "عبير .

ودية، و"ةقد ثقة أن موضوع ال"طبيع مع الكيان الصهيوني قد يضع  العديد من أركان الالكومة اليع
 شعوب المنطقة والعالم بها.

وكان المرشد األعغق لغجمهورية ائيرانية عغي  امن ي ا"هم اليعودية ب يانة العالم ائيالمي ب"قديمها 
يرا ي ، وف  "عبير .  الدعم لغوتياا الم"الدة وا 

 5/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 أطفال تونس يغنون للقدس .52
يالمر قدم أطةا  "ونييون عمال  نا يا اي"عراضيا يؤكد أن القد  عاصمة "الا عنوان رأوبريا ال

 فغيطين ومن دون  لك لن ي"الق  اليالم.
وشدد أطةا  وتية أريانة بالعاصمة "ون  في عمغهم الرنا ي عغق أني ت يالم وت أمن في العالم ما 

فغيطين ولعاصم"ها األبدية لم ينعم أطةا  فغيطين باليالم واألمن وي"الق  اليالم لشعب وأطةا  
 القد .

أطةا  المنيهغة من وتية  األالد، ناديون م الةعالية بالمركز الثقافي والرياضي بالمنز  الياد ، أم  
أريانة، بال"عاون مع الالضانة المدريية راتم"يازر، والضرها يةير دولة فغيطين لدى "ون  هاي  

ة ال"ونيية، وجمعية أنصار فغيطين، ومندوبة عن الةاهوم، وممثغون عن جمعية األ وة الةغيطيني
 وزارة المرأة والطةولة ال"ونيية نادية رالالي، وعن المندوبية الجهوية لغثقافة بالوتية.

 5/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ويطالبها بإعادة األسرى اإلسرائيليين لديها حماس"غرينبالت" يهاج   .53
مريكي دونالد "رامب لعمغية ال"يوية، جييون  رينبالا الركة هاجم مبعوع الر ي  األ الرأي: – زة 

يران ال"ي ا"همها ب"مويغها لمهاجمة رإيرا ي ر.  الما ، وا 
وقا   رينبالا في اليابي عغق "وي"ر وف  ما نقغا القناة العبرية العاشرة إن رإيران "نة  ما يقرب 

يرا ي  وال  ضةة الرربية و زةر.من مغيار دوتر ينويا ل"موي  ائرهاب في لبنان وا 
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مغيون دوتر "نق  من طهران إلق  100وأضا : ر" ي  ما يمكن أن يةعغي الةغيطينيون في  زة مع 
 الما  ال"ي "ي" دم لشراء أيغالة والةر أنةا  ضد إيرا ي ر.

طال  يراح أورون  و"ابع: ريجب عغق الما  اليماح بعودة أجزاء من جثة الجندي هدار  ولدين وا 
طال  ي راح المواطنين ائيرا يغيين وهم إبراهام مانريي"و وهشام الييد وجمعة إبراهيم أبو شاؤو  وا 

  نيمةر.
 5/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعال 

 
 المأساوية في غزة األوضاعمسؤولية  حماسُتحّمل كية يوزارة الخارجية األمر  .54

ية هي ر ناورا في مريكارجية األقالا الناطقة الريمية بايم وزارة ال  :ر يعيد عريقاا -واشنطن
معرض ردها عغق يؤا  وجه"ي رالقد ر بش ن ال"قديراا األممية عن الالالة ائنيانية المزرية في 

ائنيانية ال"ي ي"طا  األ غبية الياالقة من مواطني القطاع  األوضاعقطاع  زة واال"ما  انهيار 
الدع أو قد ت يالدع. نالن دا ما ال رون مغيون مواطن( رأنا ت أريد أن أ"وقع أي شيء قد ي 1.85)

جدا ونن ى عن ال"عغي  عغق المواق  اتف"راضية، ولكن يمكنني أن أقو  لكم أن مي"شارنا الر ايي 
ال ا  جييون  رينبالا كان هناك قب  بضعة أيام، في الواقع يوم األالد، ومن بين األشياء ال"ي 

أن اق"ب  مني /يجب أن نعم  جميعا لمياعدة "الدع عنها، الالاجة إلق مياعدة يكان  زة، وأريد 
 يكان  زة عغق ضمان أمن إيرا ي  ومصر و"اليين اليا"هم أيضا/ ر.

أن أ كر النا  ب ن جزءا من اليبب في أن الالالة م ياوية جدا، أن  أيضاوأضافا ناورا رأود 
لك اليع الشعب الةغيطيني يواجي مصاعب كن"يجة مباشرة )لالركة( الما ... دعونا فقط نوضح  

"قع الميؤولية أيايا عغق الما ، وأع"قد أن جييون  رينبالا "الدع ببال ة عن  لك في جول"ي 
 بقطاع  زة وبعض المناط  الماليطة بها. والص  عغق إالاطة أمنية أثناء وجود  أيضار.

 هب ، إلق أن المبعوع  رينبالا لم ييةمريكاألولة"ا رالقد ر ان"با  الناطقة الريمية بايم ال ارجية 
إلق  زة، ولكني أجرى جولة مع الالاكم العيكري ليغطاا اتال"ال  ائيرا يغي في الالزام األمني 

 ائيرا يغي ال ي ي ن  القاطع، اليع  هر في األنةا  ال"ي وف  قولي رالةر"ها الما ر.
 5/2/2018، القدس، القدس
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 2020قابلة للحياة بحلول العا   غيرغوتيريش: غزة ستصبح  .55
ال ر األمين العام لألمم الم"الدة أنطونيو  و"يريش، اليوم ائثنين، من أن : مالمد طار  نيويورك/

، واصةا 2020ال"قديراا األممية "شير إلق أن قطاع  زة ييصبح  ير قاب  لغالياة بالغو  العام 
 الالالة ائنيانية واتق"صادية بالقطاع ب نها ر اية باليوءر.

اع عقد"ي اليوم، لجنة األمم الم"الدة المعنية بالقو  الشعب جاء  لك في إفادة قدمها  ال  اج"م
 الةغيطيني  ير القابغة لغ"صر .

وقا   و"يريش، إن رالالالة ائنيانية واتق"صادية في قطاع  زة ما زالا في  اية اليوء  اصة وأن 
ا مغموية ما لم ""   إجراءا 2020"قديرا"نا "شير إلق أن  زة ي"صبح  ير قابغة لغالياة بالغو  عام 

 ل"اليين ال دماا والهياك  األيايية بالقطاعر.
 2وأضا : رما "زا   زة "عاني من إ القاا المعابر ومن الالة طوارئ إنيانية م"واصغة اليع يعيش 

مغيون فغيطيني ك  يوم ويط انهيار البنية ال"ال"ية، وأزمة كهرباء، ونق  في ال دماا األيايية، 
 ط كارثة بي ية ""كش  يوما بعد يومر.واق"صاد مشغو . ك  ه ا يالدع وي

والع المج"مع الدولي عغق إجراء عمغية "ةاوضية "ةضي إلق ال  لغصراع يي"ند إلق مبدأ الدول"ين، 
وي"صدى لجميع قضايا الوضع النها ي عغق أيا  قراراا األمم الم"الدة  اا الصغة، والقانون 

 الدولي، وات"ةاقاا الةغيطينية ائيرا يغية.
الصعيد، وص   و"يريش بناء المي"وطناا ائيرا يغية في الضةة الرربية المال"غة، بما  وعغق  اا

فيها القد  الشرقية، ب ني ر ير قانوني بموجب قراراا األمم الم"الدة والقانون الدولير، مؤكدا أني 
ة  وع وأعرب عن رالقغ  العمي  إزاء العجز في "موي  أونروا )وكال يشك  عقبة ر ييية أمام اليالم.

و"شري  الالج ين الةغيطينيين( األمر ال ي ييضع  بشك   طير قدرة الوكالة عغق "نةي  وتي"ها 
 والالةا  عغق ال دماا الاليوية مث  ال"عغيم والرعاية الصالية لالج ين الةغيطينيينر.

 5/2/2018 ،لألنبا  األناضولوكالة 
 

 وزير المعارف اإلسرائيلي بينيت بولندا ترفض استقبال .56
أعغنا الالكومة البولندية، مياء اليوم ائثنين، رفضها اي"قبا  وزير المعار  : اشم المدانه

ائيرا يغي ور ي  رالبيا اليهودير، نة"الي بنيا. وقا  الم"الدع بايم الالكومة البولندية ره   الزيارة 
 لن ""مر.

دا لغقاء نا ب ر ي  وكان قد نشر، في وقا ياب  اليوم، أن بينيا يي"وجي ه ا األيبوع إلق بولن
 الالكومة البولندية، يارويال   وفين.
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وباليب صاليةة ره ر" ر، ف ن زيارة بينيا، ال"ي كانا مة"رضة، لم "كن بال"نيي  مع وزارة 
 ال ارجية، ر م أن الالديع عن أزمة دبغومايية الياية بين إيرا ي  وبولندا.

ا  مك"ب بينيا إن رالزيارة قد نيقا مع وفي الين رفضا ال ارجية ائيرا يغية ال"عقيب عغق  لك، ق
 الجهاا  اا الصغةر.

 5/2/2018، 48عرب 
 

 "المحرقة النازية"ألف جزائري يهودي نجوا من  25تعويضألمانيا تعتز   .57
أفيد أم  ب ن ألمانيا "ع"زم، لغمرة األولق، "عويض مجموعة كبيرة من الناجين من مالرقة  الجزا ر:

رين من أصو  جزا رية. و ادرا  البية اليهود الجزا ر إلق فرنيا بعد النازية )الهولوكويا( الم"الد
 .1962ني  البالد اي"قاللها عام 

، المعنية بالعم  نيابة عن الناجين من الهولوكويا أو ورثة ضالايا ركغيمز كونةرن روأعغنا من مة 
أل   25و المالرقة من أج  الالصو  عغق "عويضاا لهم، أن ال"عويضاا األلمانية ""عغ  بنال

منهم في إيرا ي . وأوضالا  3900ألةاو( في فرنيا ونالو  20يهودي جزا ري يعيش مع مهم الالياو )
بياناا المن مة الصادرة في "  أبيب، أم ، أني من الم طط أن يالص  ك  فرد من هؤتء عغق 

ا عام يورو ُ"دفع مرة واالدة. وقالا م"الدثة بايم المن مة ال"ي " يي 2556"عويض "بغ  قيم"ي 
، إن ال"عويضاا هي ن"يجة لمةاوضاا أجر"ها المن مة مع الالكومة األلمانية. وباليب 1951

البياناا، ف ني من المقرر أن يالص  عغق ه   ال"عويضاا اليهود ال ين عاشوا  ال  الة"رة من يوليو 
 النازيين. في الجزا ر، وعانوا من مالالقة 1942ال"ق نوفمبر )"شرين الثاني( عام  1940)"موز( عام 

 6/2/2018الورق األوسط، لندن، 
 

 هل من عدوان جديد ضد غزة؟ .58
 فايز أبو شمالة د.

أثارا المناوراا العيكرية ائيرا يغية األمريكية  ير الميبوقة عغق الدود قطاع  زة الةي ة النا ، 
ا "جري وباا اليؤا  الدارج في ك  زاوية من زوايا المج"مع: ه  هنالك عدوان جديد ضد  زة؟ لما 

إيرا ي  مناورا"ها العيكرية بكافة األيغالة البرية والجوية والبالرية والمدرعاا والمدفعية وال"كنولوجية 
في ه   الة"رة بال"الديد، وبالقرب من الدود  زة؟ وه  صارا  زة من القوى الع مق، ل"الشد ضدها 

 الجيوش ائيرا يغية واألمريكية؟
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وت "غميح ال"ق الغال ة من قادة الركة الما ، ومن ك"ا ب  ال"ق اون ت "صريح من قريب أو بعيد،
القيام، وت "هديد وت وعيد من قادة المقاومة لغجيش ائيرا يغي كما جرا العادة في ف"راا يابقة، 
وك ن ك  ما يجري  غ  الالدود من "جهيزاا واي"عداداا ومناوراا والشود إيرا يغية وأمريكية ت 

يد، باي"ثناء "جربة إطال  عدة صواريم من  زة إلق البالر، "الدثا يعني المقاومة من قريب أو بع
 عنها األجهزة األمنية ائيرا يغية.

عدم ال"الدع عن العدوان من قب  المقاومة الةغيطينية ت يعني تمباتة المقاومة، وعدم اه"مامها، وت 
يعني ضبط النة ، يعني ال"ره  أو ال"هاون أو إ ماض العين أو الجه  بما يجري، بمقدار ما 

 و"قدير الموق  بشك  دقي ، وا" ا  القرار المنايب في الغال ة المنايبة.
وال"ق اون، ف ن ك  ما صدر من "صريالاا عن الالرب ضد  زة، وعن اش"عا  الجبهة الجنوبية 
هي "صريالاا إيرا يغية، لم "بدأ ب"صريح ن"نياهو ال ي ال ر المقاومة من أي مرامرة، وأكد عغق 

الالكومة ائيرا يغية في أي مواجهة مع المقاومة، وه ا ما "طر  لي جغعاد إردان، وزير  عدم نية
األمن الدا غي ال ي ال ر من نية المقاومة ا "را  الالدود ائيرا يغية براو وبالراو وجواو في المرالغة 

 القادمة، وأن الجيش ائيرا يغي عغق أهبة اتي"عداد.
"شير إلق  طورة األوضاع في قطاع  زة، واق"رابها من الافة ضمن ال"صريالاا ائيرا يغية ال"ي 

اتنةجار جاءا "صريالاا وزير ات"صاتا يهودا كا" ، ال ي ا"هم وزير الالرب ب عاقة "اليين 
أالوا  النا  في  زة، مما يهدد باتنةجار، ويب   لك ر ي  لجنة ال ارجية واألمن في الكنييا 

قة عغق  زة، عغق  ال  "صريح ر ي  جهاز الشاباك آفي دي "ر، ال ي هدد بالرب  ير ميبو 
 الياب  آفي دييكن ال ي ا"هم الالكومة بالضع ، وعدم القدرة عغق ا" ا  القراراا الالايمة.

ويط ه   الغوالة اليريالية المعقدة من ال"الركاا الميدانية وال"صريالاا ائيرا يغية، إت أن شبح 
إلق عدم وجود نية جدية لغقيادة الييايية ائيرا يغية بال"ورط  الالرب لما يز  بعيداو، فك  الدت   "شير

في الرب  ير معغومة الن"ا ج ضد  زة، إ  " "ي األولوية في ه   المرالغة لغجبهة الشمالية، كما أشار 
إلق  لك ر ي  األركان جابي ايزنكوا، الين أكد أن العدو األ طر عغق إيرا ي  هو الزب هللا، ثم 

ا ، ولكني أضا : إن الجبهة األقرب لالش"عا  يريعاو هي جبهة  زة، وه ا ما إيران، ثم الركة الم
ت ير ب بي قادة الجيش ائيرا يغي أنةيهم، ال ين ا "بروا قدراا المقاومة في ثالع الروب يابقة، 
وهو ما "جمع عغيي الالكومة ائيرا يغية الم"طرفة ال"ي "درك بالكم الواقع أن ت فا دة ييايية ييجنيها 

لصهاينة من الرب جديدة ضد  زة، وت قدرة لهم عغق "ريير الواقع، وقد يكون الا   زة المالاصرة ا
والشاكية من العقوباا والع اب هو األنيب ألعدا ها من مالارب"ها بشك  مباشر، كما صرح ب لك 
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وزير الالرب ليبرمان، الين قا : ين"رك  زة ""ع ب من الالصار ومن عقوباا اليغطة؛ ال"ق ي رج 
 نا  في  زة ب نةيهم ضد الركة الما !.ال

فه  يي رج النا  في  زة ضد المقاومة، أم يي رج النا  والما  معاو إلق الالدود مع دولة 
الصهاينة، في زال  جماهيري عاص ، يطالب بال  العودة إلق فغيطين، ويطالب المج"مع الدولي 

 ؟ األيام القادمة "الم  لنا الجواب.181ب"طبي  قرار 
 5/2/2018، الين فلسطين أون

 
 ... هناك خيار آخر الرئيسرسالة إلى  .59

 هاني المصري
 ييادة الر ي ،،

يارعا إلق ك"ابة ه   الريالة بعد اج"ماع الغجنة ال"نةي ية ال ي أالا  أمر "نةي  ما قرر   المجغ  
"  يروا في المركزي إلق لجنة عغيا والالكومة، ما يد  أن هناك ار"باكوا و"رددوا ومالاولة لكيب الوقا، و 

"طبي  ال يار البدي  ر م ال"غويح بي من  ينواا، ربما  شية من دفع الثمن، أو اي"جابة لنصيالة 
 يةر.مريكعربية ودولية بعدم قطع الجيور مع رالعمغية اليياييةر وان" ار طرح رال طة األ
غجنة ال"نةي يةر بعد أن كان المن" ر من اتج"ماع "نةي  القراراا ال"ي قررها رالمركزير وأالالها إلق رال

رفع"ها لي بعد أن "غق"ها من رالغجنة اليياييةر، ولي  وضعها لغمزيد من الدراية. وه ا يعك  إما أن 
ه   القراراا  ير واقعية، وا"  ا كردة فع  ولالي"هالك الشعبي، بالجة أن الةغيطينيين ت يمغكون 

إلق المزيد من ال"الضيراا قب  ائقدام عغق ا"باع  يار م "غ  عن ال ي ياروا فيي، أو أنهم بالاجة 
ية ورفضها إ ا كانا  ير منايبة، أو مريك طواا قب  أوانها، أو أن األفض  لهم ان" ار ال طة األ

 اتن راط فيها والعم  عغق "عديغها.
ية ر م عدم طرالها ريميوا با"ا مريكقب  مناقشة ه   اتال"ماتا ت بد من القو  إن معالم ال طة األ

يين عغق أطرا  عربية ودولية عدة. و""ضمن إقامة مريكاضالة بعد عرضها من الميؤولين األو 
بقاء رالالدودر والمي"وطناا "الا  مدينة رقد  جديدةر لغةغيطينيين، ورال  إنيانير لالج ين، وا 
الييطرة ائيرا يغية، عغق أن ي"م ال"ةاوض عغيها تالقوا بعد إقامة رالدولة الةغيطينيةر عغق نالو 

 نص  مياالة الضةة الرربية وكام  مياالة قطاع  زة.
ت أقغ ، وت أنصح أالدوا أن يقغ  من  طورة المرالغة وجيامة الميؤولية المغقاة عغق عا"قكم في ه   
المرالغة، وت أقغ  من "عقيداا المرالغة وصعوبة ال ياراا كغها. فالمطروح هو مالاولة ل"صةية 

ية لها، ل لك ت أنصح ب ضاعة المزيد من الوقا باتن" ار، أو القضية الةغيطينية، ولي  إيجاد "يو 
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، والقيادة الةغيطينية "ن" ر 1991الرهان عغق ما ت يراهن عغيي. فمن  عقد مؤ"مر مدريد لغيالم العام 
ا،  ا له ا الطري  من  البداية، وواصغ"ي بعد أن أصبالا ر ييو اليالم الموعود، ويياد"ك كنا داعمو

من الصراالة والشجاعة والمرونة واليباالة عك  ال"يار، وقدما ال"نازتا الصريرة وأبديا الكثير 
والكبيرة من أج  إنجاالي، ال"ي عرض"ك تن"قاداا كبيرة، دفع"ك بعد " جي  "قرير  ولدي"ون إلق 

 ال"ةكير الجدي باتي"قالة.
ربية وما "يمق قوى لقد وص  رهانك عغق الوتياا الم"الدة والمج"مع الدولي ومبادرة اليالم الع

راليالمر في إيرا ي  إلق طري  ميدود، ما دفعك إلق الشكوى في  طابك األ ير وال"ياؤ  رلوين 
 أروح ... ولمين أش"كير.

ال"ق ما قب  قرار دونالد "رامب الو  القد  ب ن  -عغق  مة الرواة  -ورددا في الينواا األ يرة 
يال"اج "القيقي إلق  ميين عاموا. وه ا يعني أني لن  "جييد الدولة الةغيطينية أصبح بعيدوا، وربما

ي"الق  في اليا"ك، وأبديا ما يد  عغق أنك ت "نوي رفع الراية البيضاء، ما يةرض عغيك ال"عام  مع 
 ه ا الواقع ضمن ثالثة  ياراا ت رابع لهم:

مكن إنكارها إلق إما مواصغة الرهان ال اير مع أني أوصغنا ر م النياا الالينة وائنجازاا ال"ي ت ي
الكارثة ال"ي نعيشها، ألن اي"بدالي ييقود، كما يزعم المالبطون واليا يون من شعبهم الع يم ال ي 
يطر وت يزا  البطوتا المغهمة، إلق  يارة أكبر، وه ا يعني "البي  اتن راط في الجهود الرامية إلق 

  . وه ا  يار ت أ ن أنك "ريد ، ألن ية ومالاولة "عديغها أو إالباطها من الدامريكإنجاح ال طة األ
المطغوب منك أكثر بكثير مما "ي"طيع أو "ر ب ب"قديمي، وهو اتي"يالم بعيني ال ي ت "ريد أن 

 "نهي بي اليا"ك الييايية.
أو ""   قراروا "اري يوا جري وا بال روج من ه ا الميار نها يوا مهما كّغ  األمر، ألن أي ثمن يُيدفع 

من ثمن اتن راط في "صةية القضية، مع أني أ الك "درك جيدوا أني لن يي"طيع أالد جراء  لك أق  
 "صةي"ها، ألنها بقيا الية من  ما ة عام وي"   إلق أن "ن"صر.

نما ُيبنق  طوة  طوة مع اي"مرار العم  من  وه ا يق"ضي ا"باع ميار جديد ت يهبط من اليماء، وا 
ر واضالة أكثر، ويقوم عغق "صور أن ت ال  وطنيوا عغق أجغي بثباا. وقد با"ا معالم ه ا الميا

األبواب، وأن أقصق ما يمكن عمغي، إلق أن "مر أو ُ"البط العاصةة ال"رامبية، الالةا  عغق القضية 
الةغيطينية الية، و"وفير مقوماا الصمود وال"واجد البشري الةغيطيني عغق أرض فغيطين، والالةا  

ي إعادة بناء الالركة الوطنية والمؤيياا الةغيطينية في عغق ما "بقق من مكايب، والشروع ف
المن مة واليغطة/الدولة، عغق أي  "كة  اي"عادة الثقة ما بين القيادة والشعب، بما يي"جيب لغالقا   

 الجديدة وال براا المي"ةادة، وبما ي"واءم ويؤثر عغق الم"ريراا الالاصغة والمال"مغة.
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بقصد أو من  –صالح وال براء المزعومين ورالمهنيينر ال ين ت "صد  مي"شاري اليوء وأصالاب الم
يغعبون دور الطابور ال ام ، من  ال  ال"رويج ب ن ت بدي  عن وهم رال"يوية  -دون قصد 

ية كونها الغعبة مريكال"ةاوضيةر وت  يار أمام الةغيطينيين يوى اتن" ار، أو اتن راط في الغعبة األ
أم  الالصو  عغق الممكن منها، أو ئالباطها من الدا  ، أو ان" اروا لقيام الواليدة في المدينة، عغق 

 إيرا ي  ب الباطها ر م المزايا الض مة ال"ي "وفرها لها.
ية، أو مريكالمعضغة "كمن في أن اتي"مرار بيياية اتن" ار لم يعد ممكنوا: ف ما أن "غعب الغعبة األ

قبو  بشراء ما بين يديك )يغطة الكم  ا"ي مالدود عغق "عارضها. وصدقني إن اتن راط فيها يعني ال
ا  معاز  مقطعة األوصا (، ودفع الثمن مجددوا لغبضاعة ال"ي يددها الةغيطينيون يابقوا،  صوصو

ي قد يكون يهالو مريكمن  أويغو وال"ق اون. وهنا ايمح لي أن أقو  إن د و  مصيدة الال  األ
 بينما ال روج منها مي"الي .

ية ييؤدي إلق المشاركة في "صةية القضية، األمر ال ي إن الص  لن مريكفي الغعبة األإن اتن راط 
ية ف مامها فرصة جيدة لغنجاح، فال مريكييامالك عغيي الشعب وت ال"اريم. أما معارضة رالصةقةر األ

"صد  أنها يمكن أن "مر من دون الةغيطينيين، مثغما ت يمكن إقامة الة  زفا  من دون العري  
العرو ، ولن يمأل الرياب الةغيطيني أي دور عربي مهما ادعق جييون  رينبالا أو  ير  من أو 

 إدارة "رامب  ال   لك.
وت "عني المعارضة القةز في المجهو ، وائقدام عغق مرامرة  ير ماليوبة العواقب، وال روج فوروا 

نما ش  الطري  لعمغية ييايية جديدة، من  ال   العم  عغق "ريير من الميار الييايي، وا 
، وعغق  المعطياا وموزاين القوى، والرهان عغق بغورة رؤيا شامغة واقعية "ر"كز عغق القوى ال ا"ية أوتو
إرادة مصممة عغق النصر مهما كان الثمن، وعغق وضع  طة قابغة لغ"طبي  "ي"هد  "القي  أقصق 

ر القوة والضرط الييايية ما يمكن "القيقي في ه   المرالغة، من  ال  اتع"ماد عغق ك  عناص
والقانونية واأل القية والجماهيرية والكةاالية ال"ي يمغكها الشعب الةغيطيني، وقضي"ي العادلة الم"ةوقة 

 أ القيوا والمي"ندة إلق كةاالي"ي ونضات"ي البايغة، وأبعادها العربية وائيالمية وائقغيمية والدولية.
 

 سيادة الرئيس،،
ي"قرار واألمن في منطقة الشر  األويط، وه ا يعطيك قوة كبيرة ت يي"هان بيدك مة"اح اليالم وات

نك إن لم "غبِّ المطغوب منك  بها. وت "صد  من يقو  إن القضية الةغيطينية لم "عد مهمة، وا 
ييصار إلق اي"بدالك، فغن يجرؤ أي فغيطيني لي "اريم وطني ووزن شعبي عغق المشاركة في 
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الطري  لال  "صةوي ما دما م"ميكوا بالموق  الجريء ال ي ا"  "ي ضد  مؤامرة تي"بدالك ل"مهيد
 ي ورصةعة القرنر، وا  ا قررا البناء عغيي.مريكالقرار األ

ا عغق  لك إ ا وضعا ثقغك وراء "وفير م"طغباا بناء وطني عغق أيا  "واليد  ولن يجرؤ أالد أيضو
الوالدة عغق أي  أقوى من الوالدة اليابقة، الةغيطينيين، وا عطاء األولوية ئنهاء اتنقيام واي"عادة 

والميارعة إلق رفع ائجراءاا العقابية عن قطاع  زة، وعقد اج"ماع لغقيادة الةغيطينية بمشاركة 
م "غ  القوى، باليع "كون النقطة األولق عغق جدو  أعمالي ات"ةا  عغق برنامج قادر عغق إالباط 

والدة وطنية، وات"ةا  عغق أي  الشراكة و"جييدها، ي ائيرا يغي، و"شكي  الكومة مريكالم طط األ
 وعقد مجغ  وطني "واليدي، واتال"كام إلق الشعب عبر إجراء ان" اباا عامة.

وأ يروا، إ ا لم ""وفر لديك القناعة، أو لم يعد لديك م"يع من الوقا الضروري ئجراء ال"ريير الشام  
ة لمن يي"طيع مواصغة المييرة، والعم  عغق المطغوب، فيبقق أمامك  يار ثالع هو "يغيم األمان

" مين و"يهي  ان"قا  يغمي لغ غيةة أو ال غةاء. وفي ه   الالالة ييك"ب ايمك ب الر  من نار ونور 
 إلق جانب الزعماء الكبار عبر ال"اريم.

 6/2/2018االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
 

 لمسؤولية جيش االحتالل القدس أحيا دوافع نقل  .61
 معين عودة
في  طوة اع"برا ال"ةافا عغق رفض الكنييا ائيرا يغي قب  بضعة أيابيع "عدي  قانون أيا  

 ارج  -الواقعة  ارج الجدار-القد  بما ييمح لغالكومة ائيرا يغية ب  راج أالياء القد  الشرقية 
ومة ن"نياهو نق  الميؤولية األمنية في الدود بغدية القد  ومنالها مجغيا مالغيا منةصال؛ قررا الك

 األالياء المقديية إلق الجيش.
أل  مقديي، مما يثير " وفاا اليكان ويطرح "ياؤتا عديدة  140ويقطن في ه   األالياء قرابة 

عن نوايا إيرا ي  "جا  ه   األالياء ويكانها. فالجيش ائيرا يغي ت يالم  أي ميؤولية أمنية دا   
  ي ، وا عطاء الجيش ميؤولية أمنية به   األالياء هو يابقة قد يكون لها ما ي"بعها.أي مكان في إيرا

 
 الجدار والخطة

، وكرد عغق ان"ةاضة األقصق وما رافقها من عمغياا، قررا الكومة شارون بناء 2002في عام 
لم رآ   ير جدار عاز  بين إيرا ي  والةغيطينيين. قرار رآ  جزء من العالم عبقريا، وجزء آ ر من العا

 واقعي وفيي "رييم لغةص  العنصري.
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،  لكني قضم الكثير 1967ميار ه ا الجدار لم يمر بالضبط عغق الدود الياد  من يونيو/الزيران 
الكثير من األراضي الةغيطينية ومنع آت  الةغيطينيين من الوصو  إلق أراضيهم. أكثر شيء  رابة 

 -"ع"برها إيرا ي  جزءا من القد  الموالدة-شرقية بميار الجدار كان فصغي أالياء من القد  ال
بقاؤها  ارج الجدار.  وا 

كيغوم"را  72بعد اتال"ال  ائيرا يغي لغمدينة المقدية، قاما اليغطاا ائيرا يغية بضم ما يقارب 
مربعا من أراضي الضةة الرربية إلق الدود بغدية القد ، وفرضا القانون ائيرا يغي عغيها. ولم 

نما "شم  األرا ضي المضمومة المدينة الشرقية بالدودها ال"ي كانا "الا الييطرة األردنية فقط، وا 
 كيغوم"را إضافية كانا ""بع لغقرى والمدن الةغيطينية الماليطة. 64شمغا أيضا قرابة 

اتع"بار ائيرا يغي الر ييي كان اتم"ناع عن ضم المناط  المك" ة باليكان الةغيطينيين إلق الدود 
 لك من أج  ضمان األ غبية اليهودية في المدينة، ووفقا ل لك وضعا عدة قرى  ارج القد ، و 

 الالدود البغدية لغمدينة، في الين ضما بعض أراضيها له   الالدود.
"قريبا، فهما إيرا ي  أنها بصدد  يارة المعركة الديمررافية بالقد ، إ  "ؤكد  2000بالغو  عام 

 1967، أني بين عامي 2017د  ال ي أصدر  اتال"ال  عام معطياا الك"اب الينوي ائالصا ي لغق
أل  نيمة، ولكن اليكان العرب ازدادوا في ه    174ازداد عدد اليكان اليهود في المدينة  2015و

كان يعيش في  2015الة"رة الزمنية نةيها ضعةين أو أكثر. وباليب المعطياا الريمية، فةي عام 
عام 86,600أل  عربي )مقارنة با 324( و1967عام  187,700أل  يهودي )مقارنة با 542القد  

 (؛ وه ا دفع إيرا ي  لغبالع عن الغو  ج رية لغمشكغة الديمررافية.1967
 

 معضلة ديمغرافية
ويبدو أن اليغطاا ائيرا يغية وجدا الال  لغمعضغة الديمررافية ببناء الجدار، فةي الوقا ال ي 

الجدار أمني بالا، ف نها اع"رفا بشك  ريمي عند ريم  كانا فيي دا ما "دعي أن الهد  من بناء
ميار الجدار دا   الدود بغدية القد  أني جاء لهدفين: رالماية أمن إيرا ي  والمالاف ة عغق 
اه"ماماا إيرا ي  بالقد ر. وعغق الر م من أن اتدعاء األمني كان واضالا وق"ها، لكن موضوع 

 لم يكن مةهوما، لكني بدأ ي"وضح اون.رالمالاف ة عغق اه"ماماا إيرا ي  بالقد ر 
اليع يمالا بالبناء -فبعد أن ضما إيرا ي  القد  الشرقية وصعبا كثيرا البناء عغق الةغيطينيين 

من أراضي القد  الشرقية، واليوم هناك نق  بالوالي عشرين أل  والدة  %8لغةغيطينيين فقط عغق 
القد  الشرقية، ثم يمالا بالبناء العشوا ي  قررا بناء الجدار العاز  دا   أالياء -يكنية بالقد 

ودون الييب أو رقيب في أالياء  غ  الجدار واي"مرا بمنع البناء دا غي، وه ا اضطر اليكان إلق 
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اتن"قا  إلق ه   األالياء مما رفع بشك  كبير جدا عدد اليكان هناك. في المقاب  "جاهغا بغدية 
ا"هم، مما أدى إلق شبي انهيار في ال دماا البغدية والبنق القد  الزيادة المهولة بعدد اليكان واال"ياج

 ال"ال"ية.
 

 الجدار وسيطرة الجيش
كانا هناك الاجة  2002"ي"عم  اليغطاا ائيرا يغية مصطغح األمن بشك  فضةاض، فةي عام 

أمنية لبناء الجدار دا   الدود بغدية القد  وفص  أالياء مقديية عن مدين"ها األم، واليوم "ي"عم  
را ي  األمن كالجة لنق  الميؤولية األمنية به   األالياء ليد الجيش ائيرا يغي، فهي "دعي أن بناء إي

الجدار أدى إلق وجود فراغ أمني به   األالياء وه ا أدى إلق  روج مهاجمين فغيطينيين كثر منها 
 با"جا  إيرا ي ، وه ا أمر  ير صاليح أبدا من ناالية إالصا ية.

إيرا ي  الجدار دا   ه   األالياء لعم  فراغ أمني، ثم اي"عمغا الةراغ األمني بمعنق آ ر، اي"عمغا 
لنق  الميؤولية األمنية بعد  لك لغجيش، ه ا عغق الر م من أن الجيش ائيرا يغي كان أصال يقوم 

 في كثير من المراا بعمغياا دا   ه   األالياء.
 

 سيناريوهات متوقعة
لمقدييين لالن"قا  بشك  كبير ألالياء  غ  الجدار، ثم ما لبثا أن كما أيغةنا، ف ن إيرا ي  دفعا با

أهمغ"ها بشك  كام ، واون جاء القرار بنق  الميؤولية األمنية لغجيش بعد فش  "مرير قانون ييمح 
يةصغها عن القد ، ك  ه ا يوالي ب ن ال طوة ال"الية ي"كون فص  ه   األالياء عن القد . فيكةي 

يرا يغي يطغ  عغق نقاط ال"ة"يش الةاصغة بين ه   األالياء وباقي مدينة أن نعر  أن الجيش ائ
 لنعر  أن هناك نوايا مبي"ة. -ولي  رنقاط "ة"يشر-القد  مصطغح رمعابرر 

ر ي  الالكومة ائيرا يغية ووزير  لشؤون القد  ور ي  بغدية القد  أوضالوا أكثر من مرة أنهم ت 
غ  الجدار، وهم من مدة بدؤوا رشيطنةر ه   األالياء أمام الرأي يريدون األالياء المقديية الواقعة  

نها أصبالا مر"عا ل"رهاب  العام ائيرا يغي بالقو  إن عشراا آت  المقدييين ييكنون بها وا 
والمهاجمين الةغيطينيين ضد إيرا ي ، ناهيك عن ال" كير بالوضع الديمررافي بالقد ، ك  ه ا يمكن 

نةصا  عن ه   األالياء، وت ييما أن الجيش ائيرا يغي يعم  الاليا عغق أن يكون  طوة با"جا  ات
 "وييع الاجز قغنديا العيكري مما يعني أن النوايا قد ""الو  إلق أفعا  قريبا.



 
 
 
 

 

 40 ص             4547 العدد:             2/6/2018 الثالثا  التاريخ: 

                                    

من ناالية أ رى، ت أ ن أن إيرا ي  ي"" غق مجانا عن ه   األالياء، ال"ق لو كانا ت "ريدها، فهي 
يكون ئرجاعها مكايب ييايية لها. وقد "كون ه   األالياء جزءا  لن "رجعها لغةغيطينيين دون أن

 ."رامبمن صةقة 
 

 مكانة الفلسطينيين
، ين ر إلق 1952وفقا ل"ةيير الكم القضاء )ائيرا يغي( لغبند )أ( من قانون الد و  إلق إيرا ي  

، اي"نادا يكان القد  الشرقية عغق اع"بار أنهم الصغوا عغق "صريح أو إ ن بائقامة الدا مة
لالع"را  باليكان ال ين شمغهم ائالصاء اليكاني ال ي أجر"ي وزارة الدا غية ائيرا يغية بعد الرب 

، و لك عغق الر م من أن هؤتء الةغيطينيين لم ريد غوار إلق إيرا ي ، اليبما جاء في 1967العام 
 ن  القانون، واألصح القو  إن إيرا ي  هي ال"ي رد غار إليهم.

مكانة رائقامةر عغق يكان القد  الشرقية العرب، عغما ب ن  -من ناالية عمغية-د فرضا وب لك فق
قامة الياة من مة في  رفضهم له   المكانة كان معنا  إلراء القهم في مواصغة اليكن في بيو"هم وا 

 المكان ال ي ولدوا وعاشوا فيي، والعيش في    شبح الطرد.
ني األيا  في اتن" اب وال"رشح لمؤيياا اليغطة المركزية ت ي"م"ع اليكان المقدييون بالال  المد

)البرلمان ائيرا يغي( طالما أنهم ت يالمغون جوازاا يةر إيرا يغية، لكن يال  لهم ال"صويا 
واتن" اب في ان" اباا اليغطة المالغية الممثغة ببغدية القد ، من دون ال  ال"رشح لمنصب ر ي  

لع مق من يكان المدينة العرب "قاطع اتن" اباا البغدية ك"عبير عن البغدية. مع  لك ف ن الرالبية ا
عدم "يغيمها بيغطة اتال"ال  والضم ائيرا يغي لغمدينة، ولغ" كيد عغق ان"ماء المقدييين الوطني 

 الةغيطيني.
 

 ما بعد المسؤولية األمنية
اا صريالة ين"هي عغق الر م من أن رقانون الد و  إلق إيرا ي ر ت ي"ضمن أي ن  أو "عغيم

قام"ي في دولة  بموجبها مةعو  "صريح ائقامة الدا مة في الا  مرادرة صاالب ال"صريح إيرا ي  وا 
مع"مدة عغق "ةيير معين -أ رى، ف ن وزارة الدا غية ائيرا يغية قاما،  ال  العشرين ينة الماضية 
ب لراء مكانة رائقامة  -العغياألن مة الد و  إلق إيرا ي  وألالكام صادرة عن المالكمة ائيرا يغية 

الدا مةر ويالب هوياا اوت  من المقدييين ال ين مكثوا في ال ارج أل راض م "غةة كالدراية أو 
 العم ، لمدة "زيد عغق يبع ينواا.
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ومن  من"ص  عقد ال"يعينياا، واجي أيضا الكثيرون من يكان القد  الشرقية ال ين "وجهوا بطغباا 
 غية ائيرا يغية، رفضا من جانب الوزارة ئعطاء ال دمة المطغوبة، و"م "يغيمهم م "غةة لوزارة الدا

بال ا مق"ضبا بان"هاء مةعو  ر صة إقام"هم الدا مة بدعوى أنهم نقغوا رمركز اليا"همر إلق  ارج 
 إيرا ي .

هم ال" ّو  الالقيقي ليكان أالياء  غ  الجدار هو أن يكون نق  الميؤولية األمنية بداية ل يار"
القهم في ائقامة. ت شك أيضا أن هناك " وفاا أ رى ""عغ  بالعمغياا األمنية ال"ي قد يبدأ الجيش 
ب"ةعيغها أكثر وأكثر في ه   األالياء، مما ييم  بمييرة اليا"هم. ي" و  اليكان أيضا من زيادة 

ية ائيرا يغية ياعاا اتن" ار عغق نقاط ال"ة"يش الةاصغة بينهم وبين القد ، ومن أن "قوم البغد
 باي"عما  نق  الميؤولية األمنية يببا ئيقا   دما"ها البغدية اليي ة جدا أصال.

المشكغة، أني ت "وجد ردود فع  فغيطينية أو دولية ب صو  نق  الميؤولية األمنية لغجيش، فعغق 
لييطرة العيكرية الر م من أن القانون الدولي ت يزا  يرى في ه   األالياء أالياء مال"غة واقعة "الا ا

ائيرا يغية، ف ن اي"مرار إيرا ي  با" ا   طواا أالادية الجانب في    اي"مرار الصما العربي 
 والدولي ييمنع بال" كيد أي أف  ال  ييايي.

 5/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلسطينيهذا التحّرك  .60
 معين الطاهر

ا ليدعو المجغ  المركزي من المي"ررب أن يال"اج الر ي  مالمود عبا  أكثر من أر  بعين يومو
الةغيطيني إلق اتنعقاد، وهو ائطار القيادي الواليد ال ي ُأ"يح لي أن يج"مع، بعد طو  ان" ار، 

ي، دونالد "رامب، بالقد  عاصمة موالدة لغكيان مريكلغن ر في "داعياا اع"را  الر ي  األ
 الصهيوني. 

غ  المركزي "وصياا موجهة إلق الغجنة ال"نةي ية وبعيدوا عن ال طاب الطوي  لغر ي ، أصدر المج
لمن مة ال"الرير، يطغب منها بالع مي لة يالب اتع"را  ب يرا ي ، لعدم ال"زامها ببنود ا"ةا  
ا الم"عغقة با"ةا  باري  اتق"صادي ال ي رّيم  أويغو، ومراجعة ات"ةاقاا الموقعة معها، و صوصو

الةغيطيني كغها، وال"نيي  األمني معها ال ي ييه  من  الهيمنة الصهيونية عغق مقدراا اتق"صاد
 مهماا اتال"ال  في الييطرة عغق المناط  وضرب  اليا المقاومة، ويجع  كغةة اتال"ال  ر يصة. 
وكان المجغ  نةيي في دور"ي اليابقة، قب  عامين، قد ا"   قراراا لم "ُنّة  بوق  ه ا ال"نيي  

ال"ي دع"ي ه   المرة إلق إصدار "وصياا، ولي  قراراا، عغق المشين. ولعّ  ه ا أالد األيباب 
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الر م من أني أعغق يغطة في  ياب المجغ  الوطني الةغيطيني المال"جز في ثالجة المو"ق من  عام 
ا عر  قدر نةيي، ولم ي"جاوز . 1988  ، وعغق قاعدة رالم هللا مجغيو

في الثالع من فبراير/ شباط الماضي، بعد  المهم هنا أنَّ الغجنة ال"نةي ية لمن مة ال"الرير اج"معا
ف"رة ان" ار اال"اج"ها ل"غ"قط أنةايها، بعد اج"ماعها الُمضني مع المجغ  المركزي ال ي ألقق عغق 
كاهغها أعباءو "نوء بالمغها. و ُغصا ه   الغجنة إلق "كغي  اليغطة الةغيطينية ب" لي  لجان فنية 

ر"باط مع اتال"ال  ائيرا يغي، عغق المي"وياا الييايية "بالع ه   القضايا، و"عدُّ  ططوا لةك ات
 وائدارية واتق"صادية واألمنية. 

ربرفضهم مشروع "رامب ت يقةون مع الباط ، ولكن بام"ناعهم عن ا" ا   طواا القيقية لنصرة 
 الال  ف ّنهم ي  لون أم"هم وشعبهمر

موضع قدميي في المرالغة المقبغة. وأنَّي،  ويوضح ه ا الموق  بجالء أنَّ الر ي  عبا  لم ي"غّم  بعد
وعغق الر م من معارض"ي قرار الوتياا الم"الدة اتع"را  بالقد  عاصمة ئيرا ي ، ومالاول"ي إيجاد 

ية المنةردة لها، إّت أّني ما زا  يراوح مريكإطار بدي  لغمةاوضاا، يب"عد كثيروا أو قغيالو عن الرعاية األ
ض يديي من عمغية المةاوضاا ال"ي ييعق جاهدوا لغعودة إليها، مي"نكروا في المكان نةيي، ولم ينة

ا"هام الوتياا الم"الدة لي ب ّني ت يريد ال"ةاوض، وقد عّبر عن  لك بغة "ي الشهيرة ري رب بي"كم، أنا 
 الغي ما بدير! مالمالو ر ي  الالكومة ائيرا يغية، بنيامين ن"نياهو، ميؤولية ال"نص  من المةاوضاا. 
ت شك أنَّ الر ي  عبا  "عّرض، بعد إعالن موقةي الرافض قراراا "رامب، لضروط كبيرة من أن مة 
عربية، طالب"ي بالوقو  عند ه ا الالّد، واتك"ةاء بما ُأنجز، وعدم اليعي إلق مزيد من ال"صعيد في 

ولي والشعبي. ولكن ية ال"ي صار موقةها ضعيةوا ومعزوتو عغق المي"ويين، الدمريكمواجهة ائدارة األ
يصعب القو  ما إ ا كانا اليغطة الةغيطينية قد اي"جابا إلق ه   الضروط، أم أنَّ موقةها الالالي 
الم"مّث  في الركون إلق رفضها ال ي ال ي ب" ييد وايع، من دون القيام ب ي  طواا إضافية تالقة، 

يب الوقا أمام قراراا  يعّبر عن القيقة عجزها عن المضي إلق نهاية الشوط، واليعي إلق ك
مجالةة، ت "واف  عغيها وت "ي"طيع "مريرها أو "بريرها لجمهورها، لكّنها "ق  عاجزة عن معارض"ها، 

 أو اق"راح بدا   ثورية ُ"رّير من الواقع القا م. 
الالة "وصيا"ي إلق الغجنة ال"نةي ية ال"ي أالالا، وبعد وقا  "  ير اج"ماع المجغ  المركزي، وا 

"غك ال"وصياا إلق لجان  فنية، وك نَّ مواضيعها قد اي"جدا فج ة عغق الواقع الةغيطيني، مي"قطع، 
فغم ُ"در   يارا"ها وبدا غها عبر مييرة أويغو ومةاوضا"ها الطويغة. لُ"مضي ه   الغجان أيابيَع 

عغيها أن  وأشهروا قد "طو  في إعداد "وصيا"ها ال"ي ي"عيدها إلق الغجنة ال"نةي ية ال"ي قد "رى أنَّ 
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"اليغها مرة أ رى إلق المجغ  المركزي. وهك ا "مغك من مة ال"الرير واليغطة الوطنية "ر  الوقا 
 ال ي يقطع كاليي  أشالء الوطن المال" . 

ي لمةاوضاا اليالم، جاييون مريكي "ي ه ا كغي فيما ""يرب أ بار منيوبة إلق المبعوع األ
ينقصها يوى بعض ال"واب ، وأنَّ الةغيطينيين لييوا   رينبالا، مةادها أنَّ صةقة القرن لم يعد

 الطر  المقّرر فيها، إ  إّنها  طة يالم عربية إيرا يغية  رضها إقامة "الال  إقغيمي يضم 
ي بالويا   واليب  كغها، مريكريجب ا" ا  موق  عمغي واضح، يقوم عغق مواجهة المشروع األ

يرا ي  لمقاومة ال طر ائيراني وائعالن بوضوح عن وق  جميع أشكا  ال"نيي   األمنير رالعربر وا 
و طر ائرهاب. وهي، عغق الّد قولي،  طة لغ"نةي  ولييا لغ"ةاوض. مضيةوا أّني يجب وضع برنامج 
زمني ل"صةية وكالة  وع و"شري  الالج ين الةغيطينيين )أونروا(  ال  أعوام مالدودة. أي "صةية 

ي، اتن"هاء من موضوع مريكأن جرى، وف  المن ور األ قضية الالج ين والقهم في العودة، بعد
ا ت نية لغميا  بي. أي إّن ما هو معروض عغق  القد . في الين يشّك  اتي"يطان واقعوا مةروضو
الر ي  مالمود عبا ، وقد يب  وأن ُبالع معي  لك، من  ال  قنواا عربية، لي  أكثر من الكم 

من  %20ضعة "جمعاا يكنية "ق  مياال"ها عن  ا"ي مالدود عغق اليكان، ولي  األرض، في ب
 مياالة الضةة الرربية. وهو ال  ت يي"طيع قبولي أو "مرير ، مهما بغ  الجم الضروط أو ائ راءاا. 

ي مريكلكّن ه ا الموق  ت يكةي، إ  يجب ا" ا  موق  عمغي واضح، يقوم عغق مواجهة المشروع األ
وق  جميع أشكا  ال"نيي  األمني، و ير  من أشكا  بالويا   واليب  كغها، وائعالن بوضوح عن 

ال"عاون مع اتال"ال ، ب  وائعالن عن ان"هاء مرالغة وبداية أ رى في النضا  الوطني الةغيطيني، 
فشا  المشروع  قا مة عغق رفض اليياياا اليابقة من ج ورها، وال"ميك ب نهاء اتال"ال ، وا 

 يطينية.ي، والعودة إلق ثوابا القضية الةغمريكاأل
فشا  اي"بدا  القضية الةغيطينية  ثّمة فرصة أكيدة لقغب الطاولة عغق رؤو  الصهاينة والغةا هم، وا 
فشا  دمج العدو الصهيوني بالن ام العربي  ب طر مزعوم يمكن ال  ال ال  الولي بالالوار، وا 

بقاء ج وة القضية الةغيطينية مش"عغة. وقد أثبا الالراك الشعبي العربي و  ائيالمي الريمي، وا 
والعالمي  لك، ب  وال"ق الموق  الريمي أل غب دو  العالم. لكّن ه ا الموق  يمكن "طوير ، من 

ا، عبر " جيج النضا  الةغيطيني، ويمكن إجهاضي عبر أمريكجهة "القي  عزلة  كامغة  ئيرا ي  و 
رة وال"ريير موق  ريمي فغيطيني ت ير"قي إلق مي"وى المرالغة، وي شق المواجهة، وي ا  من الثو 

 والمقاومة. 
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يق"رب الموق  الالالي لغيغطة الةغيطينية من وص  ائمام عغي رضي هللا عني. اليع إّنهم برفضهم 
مشروع "رامب ت يقةون مع الباط ، ولكن بام"ناعهم عن ا" ا   طواا القيقية لنصرة الال  ف ّنهم 

 ي  لون أم"هم وشعبهم، ويعرقغون ميير"ي نالو ال"الرير.
 6/2/2018، لجديد، لندنالعربي ا
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