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 بحجة البحث عن منفذ عملية سلفيت اقتحام االحتالل نابلس خاللمعتقلين  9و ىجرح 110شهيد و  .1

ل مواجها  م  ووا  نابلس: استشهد الشاب خالد وليد تايه، مساء أمس، متأثرًا بجروحه خال
 أن محلية مصادر وأكد  االحتالل اإلسرائيلي التي اوتحم  منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.

وكان  المواجها  ود أسفر  حسب وزارة الصحة، عن إصابة شبان،  تسعة اعتقل  االحتالل ووا 
شيرة إلى أن المصابين إصابا  وصف  بالخطيرة، م 5مواطنا، غالبيتهم بالرصاص الحي، منها  110

نقلوا إلى مستشفيا  المدينة، فيما ذكر  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أنها تعامل  م  عشرا  
 حاال  االختناق بالغاز المسيل للدموع واألعيرة المطاطية خالل تلك المواجها .

ة نابلس، ما أدى واوتحم  ووا  االحتالل اإلسرائيلية، مساء أمس، منطقة الجبل الشمالي في مدين
إلى اندالع مواجها  م  ووا  االحتالل الخاصة التي حاصر  عدة منازل في المنطقة، أصيب 

وحاصر  ووا  االحتالل عددًا من المنازل في منطقة الجبل  فلسطينيًا على األول. 70خاللها نحو 
يل" عبد الحكيم عادل الشمالي في نابلس، أحدها لعائلة منفذ عملية الطعن بالقرب من مستوطنة "أريئ

 عاصي، باإلضافة إلى منزل صديقه من عائلة العبوة، وبناية "أبو صالحة".
خاصة من "المستعربين" تسلل  إلى شارع بيكر في حي  إسرائيليةووفقا لروايا  شهود عيان، فإن ووة 

 ثناءأالجبل الشمالي مستقلة حافلة بيضاء صغيرة )فان(، واعتد  بالضرب على عدد من الشبان 
وواته اوتحم  مدينة نابلس بحثا  إنمن جهته وال جيش االحتالل في بيان له  منزلهم. أمامتواجدهم 

شاب هاجموا  500ورابة  أنوزعم جيش االحتالل  عن منفذ عملية اريئيل لكن لم يتم القبض عليه".
طالقالجنود بالحجارة والزجاجا  الحاروة   ى التحقيق". نار وتم اعتقال سبعة شبان نقلوا إل وا 

 7/2/2018، رام هللا، األيام
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 أي دعوة للمفاوضات لم نرفض أبداً : 2018احتفالية القدس عاصمة الشباب اإلسالمي  فيعباس  .2
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهو يرف  ولمه عاليا أمام حشد  وال"األيام"، وفا:  -رام هللا 

 صحاب القرار وهذا القلم فقط هو الذي يوو .ضخم ضم وفودًا من عشرا  دول العالم: نحن أ
التي أويم  في صالة  2018وأكد خالل كلمته في افتتاح احتفالية القدس عاصمة الشباب اإلسالمي 

 أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا "نحن أصحاب القرار وهذا القلم فقط هو الذي يوو ".
لمسلم وعاصمة الشباب المسيحي أيضًا، ولن نقبل ووال عباس إن القدس هي عاصمة الشباب ا

 بإعالنها عاصمة إلسرائيل، فهي عربية إسالمية مسيحية وتظاهرة اليوم دليل على ذلك.
وتاب  الرئيس أن اإلدارة األميركية لم تعد تصلح أن تكون وسيطا نزيها، مشددًا على أنه "ال أحد يوو  

"أيدينا ممدودة للسالم ومن خالل المفاوضا ، ونحن م   وجدد عباس التأكيد على أن بالنيابة عنا".
الحرب على اإلرهاب في كل مكان في العالم"، مشددًا على "أننا لم نرفض أبدًا أي دعوة 

 للمفاوضا ".
ورارا  من  705وأكد عباس أن زيارة فلسطين والقدس ليس  تطبيعا، مشيرا إلى أنه صدر من أجلنا 

ورارا من مجلس األمن الدولي، لكن لم ينفذ منها ورار واحد،  86دة والجمعية العامة لألمم المتح
 متسائال: ما فائدة الشرعية الدولية واألمم المتحدة ما دام  إسرائيل فوق القانون مدعومة باآلخرين؟

وشدد عباس على "أننا مستمرون في مسيرة المصالحة أيا كان  العقبا  والمعيقا  في طريقنا، 
 وطنية فلسطينية ومؤمنون تماما أنه ال دولة في غزة وال دولة دون غزة". فالمصالحة مصلحة

هنالك أكاذيب يروجون لها وهي أننا نرفض المفاوضا ، أنا أتحدى كل إنسان يقول ": عباسووال 
إلى يومنا هذا، أما أن يقولوا إن  1993إننا دعينا للمفاوضا  ورفضنا ولو مرة واحدة، منذ العام 

  يريدون حضور المفاوضا  لذلك نعاوبهم بوو  المساعدا  "أوول هللا الغني".الفلسطينيين ال
محورها القضية  1947ورارا  صدر  عن الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ العام  705وذكر أن 

ورارا من مجلس األمن "لم ينفذ ورار واحد حتى اآلن، فما فائدة الشرعية  86الفلسطينية إضافة إلى 
األمم المتحدة ما دام  إسرائيل فوق القانون مدعومة باآلخرين تق  خارج القانون؟ وهذا ما الدولية و 

 ال يمكن أن يقبل به العالم".
 7/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"تشكل لجنة وزارية لدراسة بدء فك االرتباط مع الفلسطينية الحكومة  .3

الثالثاء لجنة وزارية ستدرس بدء خطوا  فك شكل  حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم : )د ب أ(
ووال  الحكومة، في بيان  ورارا  المجلس المركزي الفلسطيني األخيرة. االرتباط م  إسرائيل بموجب
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عقب اجتماعها األسبوعي في رام هللا، إن اللجنة ستضم الوزارا  المختصة للبدء بخطوا  فك 
 واإلدارية واالوتصادية واألمنية.االرتباط م  إسرائيل على المستويا  السياسية 

وأكد  أن فك االرتباط م  إسرائيل سيشمل "التحرر من ويود اتفاق باريس االوتصادي )الموو  عام 
( بما يلبي متطلبا  النهوض باالوتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعا  الربط القسري م  1994

رية م  الدول العربية واإلسالمية والصديقة االوتصاد اإلسرائيلي، ودعم العالوا  االوتصادية والتجا
وذكر  الحكومة أن اللجنة مهمتها "إعداد الدراسا  والمشاري  والمقترحا   ودول االتحاد األوروبي".

ل كللشروع بخطوا  فك االرتباط، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة االنتقال من استخدام عملة الشي
 ى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية إل

 6/2/2018األيام، رام هللا، 
 

 لوال جهود التنسيق األمني لما استطاع االحتالل الوصول للشهيد جرار: بحر .4
هات  النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عائلة الشهيد أحمد نصر جرار، الذي : غزة

وأكد بحر خالل اتصاله بعم الشهيد، الدكتور  ثاء، مشيدا ببطولته ومقاومته.يوم الثاللاستشهد صباح ا
حاتم جرار، أّن "شعبنا يرف  رأسه عالًيا ببطوال  الشهيد جرار، الذي لم يستسلم لالحتالل، وواوم حتى 

  آخر طلقة في جعبته".
تها الصهيونية، وائال: وندد "بحر" بعمليا  التنسيق األمني التي تجري بين أجهزة أمن الضفة ونظير 

"لوال جهود التنسيق األمني، لما استطاع االحتالل الوصول للشهيد جرار، الذي نذر نفسه للدفاع عن 
وطنه وأرضه، لكنه تلقي طعنه غادرة من األجهزة األمنية بتعاونها م  االحتالل وتسهيل الوصول 

 إليه".
 6/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 جرارالشهيد "خونة ومندسون" كشفوا عن : من فتحنائب  .5
"الخونة ـوجه نائب عن حركة فتح من مدينة رام هللا يوم الثالثاء اتهامه لمن وصفهم ب: رام هللا 

في بلدة اليامون  ثالثاءوالمندسون" في الكش  عن الشهيد من كتائب القسام أحمد جرار فجر ال
النائب جهاد طمليه بمنشور على حسابه في ووال  بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

فيسبوك إن: "جهاز الشاباك لم يكن ليصل إلى الشهيد أحمد جرار لوال استفادته من المعلوما  
وذكر أن "جرار استطاع خالل  الميدانية التي كان  تصله أول بأول عن طريق الخونة والمندسين".
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تفوق على جيشه وعلى أجهزته األمنية بكل ما شهر من المطاردة الساخنة أن يكسر هيبة المحتل وي
 تملكه من إمكانيا  مادية وتكنلوجية".

   6/2/2018، فلسطين أون الين

 
 استخفاف بالعقل العربي "قدس جديدة": بناء "الجريدة"عشراوي لـ  .6

أكد  عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، أن ما : إيمان حسين
ردد اليوم من فكرة بناء ودس جديدة ما هو إال استخفا  بالعقل الفلسطيني والعربي وكذلك العقل يت

العالمي، ألن الجمي  يدرك ما هي القدس، وأين هي، وبالتالي ال حاجة إلى إعادة اختراع القدس، 
سالمي ومسيحي، وبالتال ي ال فهي مدينة عريقة وتاريخية ومدينة لها حضارة ووجود إرث عربي وا 

يمكن أن نعيد اختراع القدس من أجل مراضاة الواليا  المتحدة األميركية التي تخدم فقط مصالح 
 إسرائيل.

وأضاف  عشراوي، في مقابلة م  "الجريدة"، على هامش مشاركتها في اجتماع مجلس العالوا  
ينيين من خالل العربية والدولية في الكوي ، أن الرئيس األميركي دونالد ترامب نصب فخا للفلسط

إمساكه بكل وضايا الحل كالقدس والحدود والالجئين والموارد وكذلك المياه، وحتى األمن الشخصي 
الفلسطيني. وفي الوو  نفسه إسرائيل مازال  دولة احتالل وهي دولة استعباد، وهي أيضا دولة 

عسكري، وفرض  استعمار إحاللي من دون أدنى شك، وبالتالي تمسك إسرائيل السيطرة من منطلق
 إمالءا  وخنق الفلسطينيين ومصادرة كل مقدراتهم بما فيها األرض والعدوان على الشعب.
 6/2/2018الجريدة، الكويت، 

 

 48حياء اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين داخل أراضي الـإدمشق:  .7
لفلسطيني داخل أحي  سفارة فلسطين بدمشق، فعاليا  اليوم العالمي لدعم حقوق الشعب ا: القدس

ووال سفير فلسطين في سوريا محمود الخالدي: "في  ، في مقر السفارة.48األراضي المحتلة عام الـ
، تحول  فلسطين من وطن إلى وضية وتحول شعب فلسطين من مواطنين إلى 1948مرحلة النكبة 

هم بعد أن تم الجئين مشردين، وتم تهجير الغالبية الساحقة من شعبنا وبقي منهم الجئون في وطن
من اسرائيل بات  ضحية مستمرة لسياسا   %20تدمير بلداتهم ووراهم هذه األولية العربية التي تشكل 

وتاب   عنصرية هدفها ترسيخ التفوق اليهودي وهي سياسة إوصاء ممنهجة تشمل كل مجاال  الحياة".
نون القومية الذي ينتهك الخالدي: "إن مطالب شعبنا في هذا اليوم العالمي تتلخص برفض مشروع وا

لغاء القوانين العنصرية، واالنصياع  حقوق شعبنا في الداخل ويجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، وا 
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لمعاهدا  حقوق االنسان المقرة لألمم المتحدة، وتعزيز الحق في المساواة لجمي  المواطنين في 
 القوانين األساسية وحظر التمييز القومي".

 6/2/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 
 

 سلطة الطاقة تبحث سبل تخفيف أزمة كهرباء غزة .8
عقد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاوة سلسلة من اللقاءا  م  ممثلي الفصائل الفلسطينية  :غزة

ورؤساء البلديا  ورجال االعمال وكبار التجار والوجهاء وعدد من المؤسسا  والفعاليا  المجتمعية 
زة، الطالعهم على جهود سلطة الطاوة ومساعيها الرامية إليجاد حلول واوعية وسريعة ألزمة بغ

الكهرباء في القطاع، باإلضافة إلى مناوشة السبل الكفيلة بالوصول لذلك عبر اشراك كافة الفعاليا  
ل الوطنية والمجتمعية في تلك المساعي كون المسؤولية جماعية وال يمكن حلها إال بتكات  ك

 الجهود.
  6/2/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 الشهيد بصمة في سجل المجد وضعها القساموأبو عبيدة ناعيًا جرار: تبنى عملية نابلس يالقسام  .9

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين ، إن 6/2/2018موقع حركة حماس، غزة، وال 
نصر جرار أيقونة جديدة النتفاضة القدس، مشددًا أكد أن الشهيد القسامي أحمد ، أبو عبيدة ،القسام

وبّين أبو عبيدة في تغريدة على حسابه في موو  تويتر أن الشهيد جرار بصمة  أن المعركة سجال.
في سجل المجد وضعتها كتائب القسام، وصورة ناصعة للضفة الباسلة ستكون لها أوجه أخرى 

 متجددة بإذن هللا.
كتائب القسام تبن  عملية ، عن الوكاال ، أن 6/2/2018لدوحة، نت، االجزيرة موقع وجاء في 

مقتل حاخام إسرائيلي غرب نابلس وبل أكثر من ثالثة أسابي ، ونع  الشهيد أحمد جرار وائد الخلية 
ووصف  كتائب القسام ما أودم عليه جرار بالملحمة التي تأبى االستسالم أو  التي نفذ  العملية.

ووال  الكتائب، في بيان  و فرض إرادة االحتالل على الشعب الفلسطيني.الرضوخ لتهويد القدس أ
صحفي، إنها تنعى "المجاهد البطل أحمد نصر جرار وائد الخلية القسامية التي نفذ  عملية نابلس 

وأشار إلى أن جرار أذاق االحتالل الويال ، وأنه نموذج يحتذى به لكل  وبل أسابي " ورب نابلس.
عة االحتالل، الذي وال إنه ال يفهم سوى لغة المقاومة، جاء هذا البيان عقب إعالن األحرار في مقار 

 استشهاد أحمد جرار.
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 أحمد جرار لم تكن األولى ولن تكون األخيرة الشهيد: خلية حماس .01
أكــد عضــو المكتــب السياســي ومســؤول ملــ  الشــهداء والجرحــى واألســرى فــي حركــة "حمــاس" موســى 

يـنعم بـاألمن عقـب اغتيـال الشـهيد أحمـد جـرار، وأن المقاومـة سـتبقى لهـا اليـد دودين، أن االحتالل لـن 
ووــال دوديــن فــي تصــريح صــحفي لــه يــوم الثالثــاء، إن خليــة الشــهيد  العليــا طالمــا بقــي هنــاك احــتالل.

ن الضــفة المحتلــة ســتبقى عصــية علــى الكســر رغــم  أحمــد جــرار لــم تكــن األولــى ولــن تكــون األخيــرة، وا 
وأضـا  أن احتفـاء االحـتالل بكـل أعمدتـه األمنيـة واإلعالميـة باغتيـال الشـهيد  انه.بطش المحتل وأعو 

 .جرار؛ دليل ضع  وخزي وعار
عبد الحكيم حنيني، أن الشهيد جرار سيبقى خالدا في أذهان جيل ، حركةالأكد القيادي في من جهته، 

صـــريح صـــحفي لـــه ووـــال فـــي ت الشـــباب الفلســـطيني الـــذي عـــر  طريـــق التحريـــر ولـــن يتراجـــ  عنهـــا.
الثالثـاء، إن الشــهيد المجاهــد ورفقـاءه فــي الخليــة وـدموا أروحهــم فــداء لـدينهم وشــعبهم وأمــتهم، مشــكلين 

 بذلك نموذجا فريدا في التضحية، رغم صعوبة المرحلة والتعقيدا  األمنية المحيطة بالضفة.
إن الشـهيد  المصـري، وال القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشـيرفي السياق، 

جــرار أصــبح نموذجــا يحتــذي بــه كــل األحــرار فــي مقارعــة االحــتالل الــذي ال يفهــم ســوى لغــة المقاومــة 
 والصمود.

 6/2/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الّرشق لنتنياهو: جرار كسر ببطولته روحكم المذعورة .00
ثــاء، ببســـالة الشـــهيد أشـــاد عضــو المكتـــب السياســي لحركـــة حمــاس عـــز  الرشــق مســـاء الثال: الدوحــة

القسامي أحمد نصر جرار، وودرته على االثخان في جنود االحتالل، مؤكًدا أن ميراث المقاومـة الـذي 
 تركه هو ووالده "سنتواصى به حتى التحرير والنصر".

ووال الرشق في بيان صحفي، موجًها حديثه لرئيس وزراء االحتالل إن جرار: "كسَر روَحكم المـذعورة 
 ووهر جيَشكم المهزوَم ببسالته، وأرغم أنَفكم المتغطرس بمقاومته". ببطولته،

وكان بنيامين نتنياهو وال فـي تصـريحا  صـحفية سـابقة إن االحـتالل "لـن يسـمح ألحمـد نصـر جـرار 
وذكر الرشق أن "جرار مضى شهيًدا بعد أن وض  بصمته في مقاومة العـدو ..  بكسر روح إسرائيل".

 ر أياًما وليالي وداس غطرستهم وكش  جبنهم".وبثَّ فيهم الرعب والذع
 6/2/2018، فلسطين أون الين
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 فلسطيني بعد طعنه إسرائيليًا شمال الخليل استشهاد .02
الجـيش اإلسـرائيلي صـباح أعلـن األربعـاء، أن  القدس ، من7/2/2018، لندن، الشرق األوسطذكر  

توطنة فـــي جنـــوب الضـــفة الغربيـــة أن فلســـطينيًا طعـــن بســـكين حـــارس أمـــن إســـرائيليًا عنـــد مـــدخل مســـ
 المحتلة، وأصابه بجروح طفيفة وبل أن يطلق حارس آخر النار على المهاجم ويرديه وتياًل.

ووــال الجــيش اإلســرائيلي فــي بيــان، أن حــارس األمــن كــان عنــد مــدخل مســتوطنة كرمــي تســور الواوعــة 
ان بـادر إلطـالق النـار شمال مدينة الخليـل حـين تعـرض للطعـن، وأن حـارس أمـن آخـر كـان فـي المكـ

 على المهاجم الفلسطيني فقتله.
الشـــاب حمـــزة يوســـ  نعمـــان ، أن محمـــد وتـــد، عـــن مراســـله 7/2/2018، 48عـــرب موقـــع وأضـــا  
مــن ســكان مدينــة حلحــول استشــهد صــباح األربعــاء، بنيــران رجــل أمــن تــاب  لقــوا   (عامــا 17) زمــاعرة

بالقرب من مستوطنة "كارمي تسور" الواوعة على  االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن
وأفــاد شــهود عيــان أن  أراضــي بلــدة بيــ  أمــر شــمال محافظــة الخليــل جنــوب الضــفة الغربيــة المحتلــة.

جيش االحتالل وفور العملية داعم منزل عائلـة نعمـان زمـاعره فـي حلحـول والتـي يـرجح أن يكـون ابـن 
ووـال شـقيقه محمـد:" حتـى  .2015شـهرا عـام  14سـجن  العائلة هـو الشـهيد. يـذكر أن الشـهيد زمـاعرة

هذه اللحظة ال توجد لـدينا معلومـا  حـول مصـير شـقيقي، والسـيارة التـي تـم نشـر صـورها علـى مواوـ  
 التواصل االجتماعي يمتلكها والدي".

 
 بشكل عملي إلنهاء أزمات غزة "إسرائيل"االنفجار تجاه  خيارالفصائل تدرس  .03

صــوب « االنفجــار»يا ناوشـ  الفصــائل الفلسـطينية فــي وطـاع غــزة، توجيـه رســم أشــر  الهـور: -غـزة 
االحـــتالل، رفضـــا لحالـــة االنهيـــار الكامـــل فـــي كـــل القطاعـــا  )التجاريـــة والصـــحية والخـــدما ( التـــي 

 عاما، وذلك عبر مسيرا  شعبية تشارك فيها كل القطاعا . 11يعيشها المحاصرون منذ 
مـــن مصـــادر فصـــائلية، أن فكـــرة الـــدف  بمســـيرا  « لعربـــيالقـــدس ا»وتؤكـــد معلومـــا  حصـــل  عليهـــا 

شعبية على الحدود الشروية لقطاع غزة م  إسرائيل، بدأ  تكتمل، بعد إخضاعها للنقـاش فـي اجتمـاع 
رفضــا « االنفجــار»فصــائلي ســابق، وبحــث تــوفير الحمايــة لتلــك االحتجاجــا  التــي ســتكون مقدمــة لـــ 

 ضاع غزة المعيشية.للحصار وما آل  إليه في هذه األووا  أو 
ويدور الحديث حول أن يكون االعتصـام أمـام الحـدود مـ  االحـتالل مفتوحـا، وال يقتصـر علـى يـوم أو 
بعض ساعا ، وأن يكون من خالل مشاركة حاشدة بأعـداد كبيـرة مـن المـواطنين، فـي ظـل أفكـار يـتم 

خيــام فــي إحــدى المنــاطق ، وهــو مخــيم مقــام مــن ال«مخــيم العــودة»تــداولها شــعبيا بــين النشــطاء إلوامــة 
لغاء منظمة «شطب حق العودة»الحدودية، للتعبير عن رفض مخططا    «.األونروا»، وا 
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، إن الفصـائل الفلسـطينية «القـدس العربـي»ووال داوود شهاب المسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي لـ 
وبـــل النخـــب ناوشــ  فكـــرة التوجـــه للحـــدود مـــ  االحـــتالل، خاصـــة وأن الفكــرة جـــرى أيضـــا طرحهـــا مـــن 

على االحتالل، وبعـث رسـائل « الضغط»وأشار إلى أن الفكرة أساسها  الفلسطينية والكتاب والمفكرين.
وأكـد وجـود إجمـاع  ترفض استمرار أوضاع وطاع غزة على الشـكل الـذي وصـل  إليـه حاليـا.« إنذار»

 وورارا  ترامب.فلسطيني على هذه الفكرة بعد دراسة خيارا  عدة للتصدي للحصار 
 7/2/2018القدس العربي، لندن، 

 

 من تجهيزاتها للحرب القادمة بعد   جنرال إسرائيلي: حماس لم تنته   .04
نقل آتيال شومفيلبيه، الكاتب بصحيفة يديعو  أحرونو ، عن وزير : عدنان أبو عامر -21عربي

اس في غزة، الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ووله بضرورة مواصلة انتهاج السياسة القاسية ذاتها تجاه حم
 وليس من المعقول أن تتنازل إسرائيل عن حقها في مطالبتها باستعادة أبنائها األسرى في غزة.

وأضا : أسفر  سياستنا تجاه حماس بأن أوصلناها للمرحلة التي نريدها، دون أن نخوض حربا، أو 
أي حديث عن  نقوم بعملية عسكرية، وبات  الحركة تبحث بنفسها عمن يستلم منها السلطة، رافضا
 إوامة مشاري  اوتصادية أو استثمارية في غزة؛ ألنها ستعني أوال وأخيرا تقوية حماس.

ليبرمان كش  النقاب عن القاعدة المطبقة اليوم في الجيش والمؤسسة األمنية، وتقضي بأنه ال حديث 
ل كاتس في أي موضوع م  حماس طالما أن مل  األسرى المفقودين لم يتم فتحه، واصفا يسرائي

 وزير االستخبارا  بـ"السياسي اليائس"؛ ألنه ودم مشروع الجزيرة المائية وبالة شواطئ غزة.
أما عضو الكنيس  يعكوب بيري، رئيس جهاز األمن العام )الشاباك(، فقال إن الجبهة الجنوبية م  

ته بعد من حماس في غزة تبدو أكثر سخونة من الجبهة الشمالية في لبنان، زاعما أن حماس لم تن
جاهزيتها للحرب القادمة، مبديا أمله بأن تتسبب أزمة حماس في غزة بأن تسفر عن هدوء أمني 

 هناك.
وأوضح أن غزة تعيش كارثة إنسانية تجاوز  مستويا  غير مسبووة من تراج  القدرا  االوتصادية، 

لنهاية سيحمل والحياة دون كهرباء، ودون مياه، ويمكن أن تنتشر األمراض واألوبئة، وفي ا
الفلسطينيون المسؤولية إلسرائيل عن أزمتهم، رغم أن حماس غير معنية حاليا بالمواجهة العسكرية؛ 

 ألنها لم تنته بعد من تجهيزاتها القتالية.
 7/2/2018، 21موقع عربي 
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 يحّمل ترامب مسؤولية تدهور األوضاع في المنطقة محيسن .05
المركزيـــة لحركـــة فـــتح، الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب  حّمـــل جمـــال محيســـن عضـــو اللجنـــة :رام هللا

 مسؤولية تدهور األوضاع في المنطقة نتيجة وراراته المخالفة للشرعية الدولية.
ووـال فــي تصــريحا  ل ذاعــة الفلســطينية وهــو يتحــدث عــن خطــورة وــرارا  ترامــب األخيــرة تجــاه مدينــة 

األوسـط، إال إذا حلـ  القضـية الفلسـطينية حـال   لن يكون هناك ال أمن وال استقرار في الشرق»القدس 
ودعا لتكثي  وتصعيد المقاومة الشعبية تزامنـا مـ  الحـراك الدبلوماسـي للقيـادة، لمواجهـة هـذه  «.عادالً 

ونـدد محيسـن بمـا تقـوم بـه حكومـة  للقضـية الفلسـطينية.« المجحفة»القرارا  األمريكية التي وصفها بـ 
الحمايــة واألمــن الــدولي »، مطالبــا األمــم المتحــدة بتــوفير «ابارتهايــدتمييــز عنصــري و »االحــتالل مــن 

 «.لشعبنا في ظل حملة االحتالل المتواصلة
 7/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "يديعوت": معلومة استخباراتية قادت إلى جرار .06

كشــــف  صــــحيفة "يــــديعو " أحرنــــو " أن معلومــــة وصــــل  جهــــاز األمــــن العــــام اإلســــرائيلي : المحتلــــة
لمطارد القسامي اوبل فجر يوم الثالثاء أوصل  الجيش اإلسرائيلي إلى مكان  3:00الشاباك" الساعة "

بيـو   3ووال مراسل الصحيفة يوسي يهوشاع إن معلومة الشاباك كان  تفيـد بـأن هنـاك  أحمد جرار.
 في اليامون في جنين شمااًل يعتقد أن جرار يتواجد في واحدة منها.

خاصـة حاصـر  المكـان، وجـرى النـداء علـى جـرار لتسـليم نفسـه فحـاول الخـروج  وأشار إلى أن "وـوا 
 الجيش أطلق عليه النار". أنمن أحد المنافذ إال 

 7/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 مثيرة حول عملية "أرائيل" قرب نابلس "يديعوت" تكشف تفاصيالً  .07
ة، النقـاب عـن تفاصـيل جديـدة مثيـرة حـول عمليـة كشف  صحيفة عبرية، الليلـ: ترجمة صفا -المحتلة 

الطعـن وــرب مســتوطنة "أرائيــل" جنــوبي مدينــة نــابلس شــمال الضــفة الغربيــة المحتلــة االثنــين الماضــي، 
وذكر  صـحيفة "يـديعو  أحرونـو " أن "منفـذ العمليـة ويـدعى عبـد الكـريم  وأد  إلى مقتل مستوطن.

األحد الماضـي وتشـاجر مـ  الجنـود اإلسـرائيليين  عاصي كان ود حضر وتجول في مكان العملية يوم
وأشار  إلى أن "الجنود واموا بتووي  عاصي لفترة من الوو  بعد مشـادة كالميـة وبـل اإلفـراج  هناك".

 عنه بعد معرفة حقيقة حمله للجنسية اإلسرائيلية".
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لعــودة إلــى ذا  وبينــ  "يــديعو " أن المنفــذ عاصــي درس المكــان جيــًدا وأوــدم فــي اليــوم التــالي علــى ا
 المكان وأودم على طعن أحد حاخاما  المستوطنين ويدعى " ايتمار بن غال"، ثم انسحب منه.

 7/2/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 "الشعبية": دماء جرار لعنة ستطارد دعاة التنسيق األمني .08
أصبح مأثرة وطنية وصفحة اعتبر  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن البطل أحمد جرار باستشهاده 

مضيئة من تاريخنا الوطني يفتخر بها شعبنا، وائلة:" سـتبقى روحـه منـارة ودليـل لكـل المقـاومين الـذين 
ســلكوا طريــق المقاومــة، كمــا وســتبقى دمــاؤه لعنــة تطــارد كــل الــذين انحرفــ  بوصــلتهم وانتهجــوا سياســة 

 -في بيان لهـا اليـوم -وأضاف  الجبهة  نا".التنسيق األمني وُحيّد  بنادوهم عن الدفاع عن أبناء شعب
أن جرار باستشهاده شّكل هزيمة جديدة لالحتالل الصهيوني وأجهزته األمنية والتي فشـل  فـي العثـور 
عليه بعد مطاردة واسعة استمر  شهرًا بأكمله رغم استخدامها كل أنواع األسلحة المتطورة الحديثة في 

بالحاضـنة الشـعبية فـي مدينـة جنـين والتـي شـّكل  مـالذًا للبطـل  وأشاد  الجبهة الرصد واالستخبارا .
جرار وللمقـاومين وتصـد  لجنـود االحـتالل الـذين حاصـروا المدينـة ومنعـ  تقـدمهم أكثـر مـن مـرة فـي 

 محاوالتهم المسعورة العتقاله.
 6/2/2018، فلسطين أون الين

 
 كافة القوانين الدوليةجريمة اغتيال جرار تضاف إلى جرائم االحتالل المخالفة لفتح:  .09

وــال المتحــدث باســم حركــة "فــتح"، أســامة القواســمي، فــي تصــريحا  إلذاعــة صــو  فلســطين  :رام هللا
الرسمية، إن "جريمة اغتيال أحمد نصر جـرار تضـا  إلـى جـرائم االحـتالل اإلسـرائيلي المخالفـة لكافـة 

لــدم الفلسـطيني وممارسـة سياســة القـوانين الدوليـة، وتعبـر عــن سياسـة سـلطا  االحــتالل فـي اسـتباحة ا
 التمييز العنصري واألبرتهايد بحق أبناء شعبنا".

وأكــد القواســمي أن "هــذه الجريمــة التــي تمثــل شــكاًل مــن أشــكال اإلعــدام الميــداني لــن تنــال مــن عزيمــة 
 الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل صموده على أرض وطنه وتمسكه بحقووه الثابتة".

 6/2/2018، لندن، العربي الجديد
 

  التخطيط لعملية في القدس فلسطينية ووالدتها بزعم طفلةاالحتالل يعتقل  .21
ـــة القـــدس : الناصـــرة ـــ  شـــرطة االحـــتالل اإلســـرائيلي، الثالثـــاء، مـــواطنتين فلســـطينيتين مـــن مدين اعتقل

 ووالـ  شـرطة االحـتالل فـي بيـان المحتلة، بدعوى االشتباه بنيتهما تنفيذ عملية ضد أهدا  إسـرائيلية.
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عامــا، بعـد ورود بــال   16عامــا( وابنتهـا البالغــة مـن العمـر  48لهـا، إن وواتهـا اعتقلــ  سـيدة مقدسـية )
 يفيد "باالشتباه بنية الطفلة الفلسطينية تنفيذ عملية ضد أهدا  إسرائيلية"، زاعمة حيازتها للسالح.

كنولوجيــة أد  وأضــا  البيــان "فــي أعقــاب ذلــك فــتح تحقيــق بالموضــوع مــن خــالل اســتخدام وســائل ت
 للوصول إلى هوية القاصر، لتقوم ووا  الشرطة بمداهمة منزلها واعتقالها للتحقيق".

" اإلخبــاري العبـــري عــن مصــادر فـــي جهــاز الشــرطة، مــا مفـــاده بــأن والــدة الطفلـــة 0404ونقــل مووــ  "
اعتقالهـا هـي الفلسطينية حاول  منـ  الجنـود اإلسـرائيليين مـن اعتقـال ابنتهـا، "فمـا كـان مـن الجنـود إال 
 أيضا وتحويلها إلى التحقيق في الوحدة المركزية للشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس".

 6/2/2018، قدس برس
 

 الفصائل تعلن الحداد العام في نابلس .20
أعلن  لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة عن أن اليـوم : نابلس

ارتقـى خـالل المواجهـا  مـ  وـوا   الـذيد عـام علـى روح الشـهيد خالـد وليـد تايـه األربعاء هو يوم حدا
ودعــ  اللجنــة فــي بيــان لهــا جمــاهير نــابلس إلــى المشــاركة الفعالــة بموكــب  االحــتالل الليلــة الماضــية.

تشــيي  الشــهيد الــذي ســيخرج مــن أمــام مستشــفى جامعــة النجــاح الســاعة العاشــرة ونصــ  وســيتجه إلــى 
وأكـد  فـي البيـان أن "يـوم الجمعـة القادمـة سـيكون يـوم غضـب بوجـه  يـة عـراق التايـه.مسقط رْاسه بقر 

 في كافة أنحاء نابلس". اإلسرائيلياالحتالل 
 6/2/2018، فلسطين أون الين

 
 في قطاع غزة وفاًء للشهيد جراروتنظم مسيرات  عزاء خيمةحماس تقيم  .22

أوام  مساء يوم الثالثاء، في مخيم حركة "حماس" ، أن 6/2/2018موقع حركة حماس، غزة، ذكر 
واستقبل مجاهدون من كتائب  جباليا شمال وطاع غزة، خيمة عزاء للشهيد القسامي أحمد نصر جرار.

 الشهيد عز الدين القسام يرافقهم ويادا  في حركة حماس جماهير شعبنا المعزين باستشهاد جرار.
سالمية ف   لسطينية.كما أم خيمة العزاء ممثلون لفصائل وطنية وا 

 ،حركـة حمـاسغـزة، أن  محافظـا ، مـن 6/2/2018، وكالة الصـحافة الفلسـطينية )صـفا( وجاء في
بعدة محافظا  وطاع غزة مساء يوم الثالثاء، مسيرا  جماهيرية وفاًء لروح الشهيد من كتائب  نظم 

 القسام أحمد جرار، الذي استشهد فجر اليوم ببلدة اليامون غرب جنين.
يـونس األســطل خـالل مســيرة بمدينـة خــانيونس إن: "هـذه المســيرا  التـي تجــوب القطــاع ووـال القيــادي 

 والضفة الغربية هي بمثابة استفتاء على خيار اإلسالم والجهاد وتحرير فلسطين كل فلسطين".
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فتحي حماد خالل مسيرة لحماس بمخيم جباليـا شـمال  د،كما وجه عضو المكتب السياسي لحركة حما
لى أهالي شعبنا في الضفة الغربية المحتلـة، وخاصـة بمدينـة جنـين وعائلـة الشـهيد مـن القطاع التحية إ

وذكــر أن التنســيق األمنــي مــ  االحــتالل ســينهار عنــد مراكمــة االنتصــار،  كتــاب القســام أحمــد جــرار.
 ووال: "ال أريد مطالبتكم بووفه ألنكم لن تسمعوا، فال حياة لمن تنادي".

حركــة حمــاس محمــد صــقر أن التنســيق األمنــي لــن يفلــح بكســر شــوكة  أمــا فــي رفــح، أكــد القيــادي فــي
 المقاومة، منتقًدا دور األجهزة األمنية في الضفة، الذي اعتبره "ُمكمل لدور االحتالل".

 
 نتيفوت"مدينة في " سكنيةألف وحدة  13بناء  نتنياهو يشيد باغتيال أحمد جرار ويوافق على .32

إسرائيل اغتال ، أمس، في عملية واسعة ، أن فاح زبونك، عن 7/2/2018الشرق األوسط، نشر  
عامًا(، في  22شارك فيها الجيش والشاباك وووا  خاصة من وحدا  مختارة، الشاب أحمد جرار )

 بلدة اليامون، شمال مدينة جنين في الضفة الغربية.
، «العملية الحازمة»على وهنأ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، األجهزة األمنية اإلسرائيلية 

ول  وبل عدة أيام ألرملة الحاخام رازيئيل شيفح إننا سنصل إلى القتلة. واليوم، تم استكمال »متباهيًا: 
ستصل ووا  األمن إلى كل من يحاول المس بالمواطنين اإلسرائيليين، »، وأضا : «تلك المهمة

 «.وستتم محاسبته
نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون ووزير أن ، 6/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 

أل  وحدة سكنية  13الثالثاء على اتفاق لبناء أكثر من ء مسا واالبناء واإلسكان يوئا  غالن  ووع
 جديدة من األحياء الغربية لمدينة نتيفو  جنوب األراضي المحتلة.

تفاق م  "بلدية نتيفو "، بعد انتهائه ؛ فقد حضر نتنياهو مراسيم التووي  على اال0404ووفقا لموو  
 من الزيارة التجوالية على الحدود الشمالية.

التي نفذ  جريمة اغتيال الشهيد أحمد  "ووا  يمام"وأشاد رئيس حكومة االحتالل بجيش االحتالل، و
وأضا  نتنياهو: "نحن نقاتل ونبني في آن واحد، سواء كان ذلك في شمال  جرار في اليامون بجنين.

 و وسط أو جنوب إسرائيل".أ
 

  باختبارنا ال أنصح أحداً و : مستعدون لجميع السيناريوهات من الجوالننتنياهو  .32
شدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل زيارته هضبة الجوالن على الحدود السورية على 

 أن الجيش اإلسرائيلي مستعد لكافة السيناريوها ، محذرا من اختباره.
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كر  صفحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي الرسمية على "فيسبوك" مساء اليوم الثالثاء "وام نتنياهو وذ
والوزراء أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية بجولة ميدانية في هضبة 

للجيش،  الجوالن حيث زاروا جبل أفيتال، واستمعوا إلى إيجازا  ودمها لهم رئيس هيئة األركان العامة
 ووائد المنطقة الشمالية العسكرية ووائد تشكيلة هباشان"

ووال نتنياهو "أخذ  انطباعا كبيرا عن العمل العظيم الذي يقوم به الجيش هنا من أجل حماية 
حدودنا والدفاع عن دولتنا"، متابعا "نسعى إلى السالم ولكننا مستعدون لجمي  السيناريوها  وأنصح 

 بأال يختبرونا".
 6/2/2018يام، رام هللا، األ

 
 "إسرائيل"على  اً ر يشكلون خط الشمل ليبرمان: أطفال لمّ   .32

اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة له م  اإلذاعة اإلسرائيلية  دفاعوزير ال : والمحمود مجادلة
من، أن يوم الثالثاء، حول عملية الطعن في مستوطنة "أريئيل" أمس اإلثنين، والذي تدعي أجهزة األ

منفذها هو شاب من مدينة يافا، ويحمل بطاوة شخصية زرواء، ووالدته من مدينة يافا، في حين أن 
والده من مدينة نابلس. أن نسبة العمليا  نتيجة وانون لم الشمل في تزايد، وأن المستفيدين منه 

 "مجموعة تشكل خطًرا على أمن إسرائيل".
لقانون فقط في الجانب اآلخر )الفلسطيني(" وتاب  أنه "من اآلن ووال إنه "من المفيد للغاية أن يطبق ا

فصاعدا من يريد االستفادة من القانون ولم شمل العائلة في مكان واحد عليه االنتقال إلى الجانب 
اآلخر، إال أولئك الذين يحملون بالفعل الهوية اإلسرائيلية، ال يمكنك إلغاء المواطنة بأثر رجعي. 

 ة النظر في سياستنا".هناك مكان إلعاد
وادعى ليبرمان أن "معظم األطفال من العائال  التي استفاد  من وانون لم الشمل، والذين يحصلون 

 على تصاريح دخول، يفتقرون إلى رعاية أسرية ومنزل غير منظم".
 6/2/2018، 48عرب 

 
 تجاوزات مالية في "البيت اليهودي" ومراقب الدولة يكتفى بغرامة مخففة .32

 180اكتفى مراوب الدولة، القاضي المتقاعد يوسي  شابيرا، بفرض غرامة مالية بقيمة : حمدان هاشم
أل  شيكل على كتلة "البي  اليهودي"، وذلك بسبب خرق وانون تمويل األحزاب، وبضمن ذلك 

خفاء الوثائق ذا  الصلة.  تجاوزا  مالية تتصل بمصروفا  ومدخوال  الكتلة، وا 
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 28اهله م  "البي  اليهودي" بذريعة وووعه في ديون ضخمة وارب  مبلغ وبرر مراوب الدولة تس
وجاء في تقرير نشر يوم اإلثنين، أن "البي  اليهودي" لم يكن يدير حساباته المالية  مليون شيكل.

بموجب تعليما  مراوب الدولة، كما أن الحزب "لم يحتفظ" بكامل الوثائق والتفاصيل بشأن جزء من 
 مصروفاته.

 6/2/2018، 48عرب 
 

 الخليجيّ -لتحسين التعاون اإلسرائيليّ  يع د السالم مع الفلسطينيين شرطاً  لمالسادات: -مركز بيغن .32
السادا  في تل أبيب أّنه على -رأ  دراسة جديدة صادرة عن مركز بيغن زهير أندراوس: - الناصرة

ها مؤخًرا ال تهد  إلى تقديم الرغم من أّن إستراتيجية األمن القومّي األمريكّية، التي تّم إصدار 
مجموعة ملموسة ومفصلة من السياسا  األمريكية للشرق األوسط، إاّل أّنها تعكس المنطق العام 
وأهدا  إدارة ترامب للمنطقة، وُتشير إلى تقارب وجها  النظر األمريكّية واإلسرائيلّية حول الشرق 

 كبيًرا في تل أبيب. األوسط، وعليه فإّن مضمونها وآثارها تستدعي اهتماًما
ولفت  إّن الوثيقة الجديدة ال تنظر إلى الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني باعتباره سبًبا رئيسًيا لمشاكل 

 المنطقة. وم  ذلك، تؤّكد مجدًدا التزام إدارة ترامب بتسهيل التوصل إلى اتفاق سالم شامل.
الفلسطينّي في النهج العام ل دارة تجاه -يليّ وبرأي الدراسة، فقد تّم تقليص أهمية اتفاق السالم اإلسرائ

المنطقة، وترى واشنطن أّن االتفاق يمكن أْن يؤدى إلى تعزيز العالوا  بين إسرائيل والخليج، األمر 
 الذي من شأنه دف  أهدافها في المنطقة ودًما.

-اإلسرائيليّ  وأردف : لم يُعد السالم اإلسرائيلّي الفلسطينّي هو وض  شرط حيوي لتحسين التعاون
الخليجّي، ويبدو أّن نهج اإلدارة تجاه عملية السالم يعتمد بشكٍل أّوٍل على القواعد المعيارّية وأكثر 

 على حسابا  السياسة.
ولفت  الدراسة إلى أّن دول الخليج تؤّدي دوًرا محورًيا في نهج اإلدارة تجاه المنطقة، ومن المتوو  أْن 

ساعدة في احتواء إيران ووكالئها، والعمل على رفض األيديولوجيا  تفي ثالثة أدوار مترابطة: الم
 اإلسالمية المتطرفة، والمساهمة في االوتصاد األمريكّي.

اإلسرائيلّي ستحتاج -الخليجيّ -وبالتالي، أردف ، فإّن الجوانب السياسّية والعسكرّية للمثلث األمريكيّ 
 تل أبيب وواشنطن. إلى أْن تظل مسألة ذا  أولوية عليا للمناوشة بين

ونظًرا ألولوية الحفاظ على االستقرار في الشرق األوسط بشأن اإلصالحا  المتقدمة، وال  الدراسة، 
يبدو أّن إدارة ترامب سُتحافظ على التعاون العسكرّي واالوتصادّي م  جيران إسرائيل وشركاء السالم 

 لحة حيوية إلسرائيل.مصر واألردن، ألّن استمرار االستقرار في هذه الدول هو مص
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التي تتماشى بشكٍل كبيٍر م  وجهة  االستراتيجيةأضاف ، إسرائيل ُيمكن أْن تطمئن من أساسيا  و 
النظر اإلسرائيلّية بشأن المسائل اإلوليمية، وتض  األسس لسياسة أكثر وّوة تجاه إيران، وُتشّج  

 الخليجّي، وتعطي األولوية لالستقرار.-التعاون اإلسرائيليّ 
اختتم  بأّن المفاوضا  اإلسرائيلّية الفلسطينّية، إذا بدأ  تح  رعاية واشنطن، من المرجح أْن و 

تكون موجّهًة نحو حّل القضايا بطريقة تدعم وجهة نظر ترامب اإلوليمّية من كونها عملية محمّلة 
 بالقيم ومحصورة في حدود المطالبا  التاريخّية واألخالوّية المتنافسة.

 6/2/2018، لندنرأي اليوم، 
 

 غزة "تثور" على وضعها الكارثي وتطالب بتحرك عاجل إلنقاذها .32
أطلق  عشرا  الشاحنا  الكبيرة العنان ألصوا  أبواوها المرتفعة في شوارع : فتحي صّباح -غزة 

، فيما أضرب 1994مدينة غزة الصاخبة، في أول احتجاج من نوعه منذ ويام السلطة الفلسطينية عام 
 توريد البضائ . التجار عن

شاحنة وواطرة تجارية تابعة للقطاع الخاص صباح أمس، شوارع المدينة المكتظة  150وشّق سائقو 
انطالوًا من مفترق الشهداء جنوبًا، مرورًا بأحياء مزدحمة وشارع عمر المختار الرئيس، وصواًل إلى 

وضاع االوتصادية وتراج  حجم مقر مجلس الوزراء )منزل أبو مازن( غربًا، احتجاجًا على ترّدي األ
الشحنا  الموّردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري. إذ انخفض عدد الشاحنا  التي تنقل 

فقط،  300من نحو أل  شاحنة يوميًا إلى نحو  48البضائ  من المعبر الحدودي الوحيد م  أراضي 
 نتيجة ضع  القدرة الشرائية للغزيين.

ة النقل الخاص في القطاع جهاد إسليم إن الفاعلية "تأتي احتجاجًا على الوض  ووال أمين سر جمعي
 االوتصادي المنهار"، موضحًا أنها "ستتواصل وتتصاعد حتى رف  االحتالل اإلسرائيلي حصاره".

 7/2/2018لندن،  الحياة،
 

 األقصىي ف مشروعاً  20ما زالت تعرقل تنفيذ  اإلسرائيلية الشرطةمصادر مطلعة لـ "القدس":  .32
مس، صحة التقارير التي تحدث  عن أ"القدس"  ـنف  مصادر مطلعة ل: خضير أبومحمد  -القدس 
 اإلسرائيلية، والشرطة األوصىاإلسالمية في القدس والمسجد  األووا ما بين  األزمةانتهاء 

 في المسجد المبارك. اإلعماربخصوص المشاري  التي تقوم بها لجنة 
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ولكن رغم ذلك لم تحل  األوصىمس، في المسجد أجنة فعاًل عاد  للعمل الل أنالمصادر  وأكد 
والترميم  اإلعمارمن مشاري   مشروعاً  20كثر من أزال  الشرطة اإلسرائيلية تعرول  ما إذ األزمة،

 التي تنفذها اللجنة والصندوق الهاشمي.
التضييق اإلسرائيلي  إن المبارك الشيخ عمر الكسواني لـ "القدس" األوصىبدوره وال مدير المسجد 

ترفض الشرطة اإلسرائيلية  اآلنالصيانة اليومية فعاد ، ولكن حتى  أمامازال مستمرًا،  اإلعمارعلى 
المسجد ووبة الصخرة المشرفة بعد  إنارةجل أالمواد الخام والكوابل الجديدة بدل التالفة من  إدخال

 الكوابل القديمة. أصابالعطل الذي 
 6/2/2018، القدس، القدس

 
 التميمي عهد مليون موقع لإلفراج عن 1.5عريضة دولية تتجاوز  .23

أطلق باسم التميمي والد األسيرة الفلسطينية عهد التميمي عريضة عبر موو  منظمة "أفاز"، تح  
عنوان "الحرية لعهد التميمي"، وذلك للحصول على مليوني تووي  للمطالبة بإطالق سراحها وجمي  

 ين األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي.األطفال الفلسطيني
من الفلسطينيين  %99وجاء في نص العريضة "جميعنا يعلم بأّن المحاكم العسكرية اإلسرائيلية تدين 

 الذين يمثلون أمامها، بمن فيهم األطفال".
وأضاف  العريضة "لذا نحن بحاجة لكي نتحرك من أجل عهد. أرجو المشاركة في التووي  على هذه 

 عريضة العاجلة، التي سنقوم بتسليمها إلى وادة العالم بشكل مباشر".ال
 6/2/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 ببيت لحم استيطانيبدء شق طريق  .21

بدأ  جرافا  االحتالل صباح الثالثاء عمليا  تجري  في أراضي المواطنين في بلدة : بي  لحم
المقامة على أراضي البلدة جنوب محافظة بي  لحم  الخضر لشق طريق يربط بإحدى المستوطنا 

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان بالخضر أحمد صالح لوكالة "صفا" أّن  بالّضفة الغربية.
ما يسّمى باإلدارة المدنية اإلسرائيلية أبلغ  الفالحين وأصحاب األراضي بنيتها بدء شّق طريق يربط 

ة على أراضي البلدة، الفتا إلى أّن الطريق ستصل إلى رأس أحد الجبال، بمستوطنة "إليعازر" الواوع
 ( منزال للمستوطنين صدر فيها ورار هدم من جانب محكمة االحتالل.17حيث )

 6/2/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
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 االحتالل يشهر سالح الضرائب بوجه كنائس القدس .23
ة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء بنيامين ذكر  صحيف: أسيل جندي - المحتلةالقدس 

 882مليون دوالر على  150نتنياهو أن بلدية االحتالل أبلغ  المؤسسا  الحكومية نيتها جبي نحو 
لغاء اإلعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارا  التي تتخل  أو تمتن   عقارا وملكا لهذه الجها ، وا 

 عن دفعها.
كار ورفض من رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة باعتباره وووبل القرار باستن

شعارا  للمؤسسا   سابقة خطيرة ومرفوضة، مشيرا إلى أن البلدية كان  ترسل في السابق مطالبا  وا 
الكنسية لدف  الضرائب، لكنها تبدأ اآلن بإجراءا  عملية ستثقل كاهل الكنائس وممتلكاتها بالمدينة 

 مليون دوالر أميركي سنويا، باإلضافة لتسديد الديون السابقة. 650حتلة بأكثر من الم
 130وفي حديثه إلى الجزيرة ن  تطرق عميرة إلى أن القرار يهد  للضغط على الكنائس التي تتبعها 

مؤسسة تعليمية وطبية ومجتمعية بالقدس، لفرض واو  جديد عليها يندرج ضمن المخططا  الرامية 
المقدسيين باعتبار المدينة يهودية، وأوضح أن "الممتلكا  اإلسالمية والمسيحية بالمدينة هي  لتهجير

طاحته بعد إعالن  العصب الرئيسي للوجود والصمود بالقدس، وهم يحاولون ضرب هذا الصمود وا 
 الرئيس األميركي دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل".

 6/2/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 فلسطين تعزي باستشهاد "جرار" علماء رابطة .22
لى : غزة وال  رابطة علماء فلسطين في بيان لها: "إنها تتقدم إلى الشعب الفلسطيني البطل الصامد وا 

لى عائلة جرار؛ بكل االعتزاز والشموخ باستشهاد البطل أحمد نصر جرار ".  أبطال المقاومة، وا 
ر لقن االحتالل اإلسرائيلي دروسًا في الجهاد وأشار  الرابطة في بيانها أن الشهيد أحمد جرا

 والمقاومة والتصدي، وفي إثبا  الحق، وفي العمل على انتزاع الحقوق من العدو.
ولفت  إلى أن بطولة أحمد جاء  في الوو  الذي تعجز فيه أعتى وأكبر الجيوش في هذا الزمان، 

 عن الهمس بكلمة واحدة أمام هذا العدو المجرم.
بطة في نهاية بيانها بالنداء إلى شعبنا الفلسطيني الصامد بعدم اليأس، وعدم القنو ، وتوجه  الرا

وأن يبقى رأسه عاليًا في عنان السماء، ويبقى يفتخر بمقاومته ومجاهديه، ويعزز ويساند ويدعم هؤالء 
 المقاومين بكل ما أوتي من ووة.

 6/2/2018، فلسطين أون الين
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 جرار أحمد الشهيد تودعجنين  .22
نعى مغردون فلسطينيون وعرب الشهيد أحمد نصر جرار عبر وسوم كثيرة اوترن  باسمه واسم 

 مدينته، منها #أحمد_جرار، #المطارد_أحمد_جرار، #شهيد_جنين، #الشهيد_أحمد_جرار.
وطغ  عبارا  الوداع للشهيد على معظم المشاركا  عبر منصا  التواصل االجتماعي، والثناء 

لة اللذين كان يتحلى بهما طوال فترة المطاردة التي كان يعيشها على مدار على الصمود والبطو 
 األسابي  الماضية، وكذلك أخبار العملية والمواجها  التي تلتها.

 6/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 "2017حال القدس السنوي تصدر تقرير "الدولية  القدسمؤسسة  .22
مؤسسة القدس الدولية أبرز األحداث التي جر  في  يتناول تقرير "حال القدس السنوي" الصادر عن

، م  تقديم 2018، ويحاول استشرا  المآال  والتطورا  خالل عام 2017القدس المحتلة خالل عام 
 التوصيا  المناسبة للجها  المعنية.

شهد أعلى عدد لمقتحمي المسجد األوصى منذ احتالل المسجد عام  2017فقد سّجل التقرير أن عام 
)حيث اوتحم األوصى فيه  2016مقتحًما. وبالمقارنة م  عام  25630، حيث اوتحم المسجد نحو 1967

. يضا  إلى هذا العدد اوتحام أكثر من ثالثة %73مقتحمين( زاد  نسبة مقتحمي األوصى  14806
ووثق التقرير إبعاد سلطا  االحتالل عن القدس واألوصى  آال  طالب يهودي المسجد األوصى.

حالة اعتقال  2466تحدث التقرير السنوي عن تنفيذ سلطا  االحتالل و .2017طيني ا خالل فلس 170
 . 2017في القدس خالل 

بيتًا في القدس، حسب معطيا  مؤسسة  77على صعيد عمليا  الهدم، هدم  سلطا  االحتالل 
المنشآ  التي المقدسي لتنمية المجتم ، بينما تشير مصادر مركز وادي حلوة إلى أّن عدد البيو  و 

 بيًتا ومنشأة. 116بلغ  2017هدمها االحتالل خالل 
وعلى الصعيد االستيطاني، بلغ عدد الوحدا  االستيطانية التي صادق االحتالل على بنائها أو 

وحدة استيطانية فندوية على جبل  1330وحدة استيطانية، إضافة إلى  16252خطط لذلك نحو 
في ولنديا. وفي الساب  من ديسمبر/كانون األول أعلن يوآ  جاالن  مصنًعا استيطاني ا  12المكبر، و

 أل  وحدة استيطانية في القدس. 14وزير اإلسكان واألشغال العامة اإلسرائيلي تقديم مخطط لبناء 
أّن نسبة الفقر عام  2017وتشير األروام الصادرة عن معهد القدس لبحث السياسا  في كتاب القدس 

بين األطفال  %86بين األفراد المقدسيين، و %79العائال  المقدسية، وبين  %79بلغ   2015
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المقدسيين. بينما تشير مصادر فلسطينية إلى أن نسبة الفقر بين األفراد الفلسطينيين في القدس 
 .%31، في حين تبلغ نسبة البطالة بين المقدسيين نحو %82تتعدى 

 6/2/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 تتحول إلى رمز لتحدي االحتالل جرار الشهيدصور  .22
عاما( من وادي بروين غرب جنين، مضمارا  23با  اسم الشهيد أحمد نصر جرار ) محمد بالص:

للسباق ومجاال للتنافس يكتب بكل الحرو  ويخط بكل األشكال، وصار  صورته ترسم بريشة كل 
 فنان وتطب  على كل لوحة، وتزدان بها الجدران.

رار، الصورة الفلسطينية األكثر انتشارا في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حيث لم وبات  صورة الشهيد ج
تكد نشرة أخبار محلية أو فضائية باللغة العبرية أو العربية أو اإلنجليزية، ومعها الصح  والمجال  
 والمواو  اإللكترونية المختلفة، وصفحا  التواصل االجتماعي وغيرها، إال ويكون الشهيد جرار في
المقدمة منها، فتصدر كل األخبار وسبق كل األحداث، حتى بات  صورته األكثر رعبا واألشد رهبة 
في صدورهم من أي شيء آخر، ما دف  رئيس حكومة االحتالل إلى القول: "إنه ال يتمنى أن يكسر 

 جرار هيبة إسرائيل"، فأمر جيشه وأجهزته األمنية بالجد في مالحقته والبحث عنه.
ثيرون معظمهم من الشبان، الشهيد جرار نموذجا لنوع جديد من الشباب الفلسطيني المقاوم، واعتبر ك

 وشكل بسني عمره التي ال تتجاوز الثالثة والعشرين، مصدر إلهام لجيل آخر.
 7/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 للعاهل األردنيبطريرك القدس يجدد البيعة  .22

ريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة جدد صاحب الغبطة البط": بترا" –السبيل 
هللا الثاني والحماية  فلسطين واألردن، البيعة لصاحب الوصاية الملك عبد أعمالالمقدسة وسائر 

والمسيحية في القدس، وذلك في الذكرى التاسعة عشرة للوفاء  اإلسالميةالهاشمية على المقدسا  
 والبيعة.
البيعة التي نجددها آلل هاشم وحامل رايتها الملك عبد هللا  إن، يوم الثالثاء، أصدرهفي بيان  وأضا 

القدس من مسلمين ومسيحيين، لمبايعة الشري  الحسين  أحرار أطلقهاالثاني، هي ذا  البيعة التي 
 ابن الحسين. األولبن علي ومن بعده الملك المؤسس عبد هللا 

 6/2/2018السبيل، عّمان، 
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 إلى القدس يكسر الحظر على زيارة األقباط يمصر وفد كنسي  .38
"الحياة": كسر  زيارة وفد كنسي مصري إلى القدس المحتلة الحظر المفروض على ودوم  –رام هللا 

زيارة »األوباط إلى المدينة المقدسة، بل أعلن  االستجابة لنداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ 
 لمصريين إلى القدس خالل احتفاال  عيد القيامة المقبل.، متووعًا ودوم آال  األوباط ا«السجين

زيارة وفد ممثل للكنيسة الكاثوليكية المصرية برئاسة األب إبراهيم فلتس إلى القدس جاء  لتفتح 
المجال واسعًا لكسر هذا الحظر، السيما وأن الوفد أكد خالل لقائه مساء اإلثنين الرئيس محمود 

، وأوضح عضو الوفد األب كيريلوس، موجهًا حديثه «ليس السجانجئنا لنزور السجين، و »عباس: 
أطلقتم نداء خالل كلمتكم في مؤتمر نصرة القدس الذي عقد في األزهر، دعوتم فيها »إلى عباس: 

أوكد لكم أن كل »وأضا : «. إلى زيارة القدس وزيارة أهلنا في القدس، فكنا أول من لبى النداء
هذه الزيارة، وها هو عيد القيامة ود اوترب، وسترون آال   مصري يحمل شووًا عظيمًا لمثل

المصريين وادمين لزيارتكم، ونحن نتطل  إلى اليوم الذي يتمكن فيه كل مصري وكل عربي من زيارة 
ود يرى البعض أن المستقبل مغل  بسحب »وزاد: «. هذه األرض المقدسة من دون حواجز أو شروط

ألمل، أو أن القضية ود ضاع ، لكن نقول ال وأل  ال، ألن ضبابية، وود يكون هناك من فقد ا
 «.إيماننا يؤكد أنه لن يضي  حق وراءه مطالب ولو كان هذا المطالب طفل صغير

 7/2/2018الحياة، لندن، 
 

 األمنية مع مصر في "عصرها الذهبي" عالقاتناخبير إسرائيلي:  .39
لي في الشؤون العربية، إن التنسيق األمني عدنان أبو عامر: وال يوني بن مناحيم، الخبير اإلسرائي

بين إسرائيل ومصر في عهد عبد الفتاح السيسي يتزايد ويتوثق بصورة ملحوظة، وبا  السيسي بنظر 
إسرائيل هو الزعيم العربي األكثر شجاعة لمحاربة الجماعا  اإلسالمية، ما يتسبب له بإحراجا  من 

 سرائيل.المعارضة المصرية بأنه يتعاون أمنيا م  إ
وأضا  في مقاله بموو  نيوز ون اإلخباري، أنه رغم النفي المصري والصم  اإلسرائيلي عما أوردته 
صحيفة نيويورك تايمز، لكن كالمها لم يفاجئ السيناويين كثيرا؛ ألنهم يعلمون باألمر منذ زمن بعيد، 

رتها المصرية، فهي أكبر ويرون طائرا  االستطالع اإلسرائيلية تعمل في أجواء سيناء أكثر من نظي
 حجما، وذا  ألوان أكثر، وتحدث ضجيجا أعلى، ويطلق عليها بدو الصحراء اسم الزنانة.

وأكد أن الجيش المصري ال يمتلك طائرا  استطالع وادرة على تفجير أهدا  على األرض، كما 
المصري من  ، بقوله إن ما لدى الجيش2016أكتوبر  13اعتر  وائد سالح الجو يونس المصري في 
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طائرا  استطالعية لجم  المعلوما  األمنية زودته بها الواليا  المتحدة والصين، اللتان رفضتا 
 تزويده بطائرا  استطالعية هجومية.

 6/2/2018، 21عربي
 

 نقابة المهندسين: استمالك أراضي النقابة لمشروع الغاز الصهيوني مرفوض .41
سين استمالك أراضي لها من وبل وزارة الطاوة لمد أيمن فضيال : رفض  نقابة المهند –السبيل 

 أنابيب الغاز الطبيعي لمستورد من الكيان الصهيوني. 
نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أكد أن طلب وزارة الطاوة والثروة المعدنية المقدم لرئاسة 

لغاز الطبيعي الذي سيتم الوزراء الستمالك أراضي مملوكة للنقابة وللغير لغايا  مشروع بناء أنبوب ا
استيراده من االحتالل مرفوض. وأضا  أن النقابة تقدم  باعتراض على ذلك لوزارة الطاوة والثروة 

 المعدنية حسب أحكام وانون االستمالك.
واكد في تصريح صحفي أن المشروع الذي سيتم استمالك األراضي من أجله هو تعاون واضح 

األمة األول واألخير وهو العدو الصهيوني الذي احتل بالقوة وصريح لتحقيق غايا  وأهدا  عدو 
 أراضي فلسطين الطاهرة، ويعتبر فتحا لباب واس  للتطبي  م  العدو الغاشم.

وبين أن النقابة طالب  في كتاب وجهته لوزارة الطاوة والثروة المعدنية باستثناء أراضي النقابة من 
لن تكون يوما إال إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في االستمالك والحيازة الفورية. وأكد أنها 

أرضه وخيراتها، وانه ال يمكن المساومة على المواو  الوطنية والدفاع عن الحقوق المغتصبة مقابل 
أية تعويضا  مالية عن االستمالك، مضيفا أن استيراد الغاز الفلسطيني المسروق يشكل جريمة 

 وطنية ينبغي التراج  عنها.
 6/2/2018، عّمان، السبيل

 
 على منع "إسرائيل" من بناء جدار على حدوده لبنان يؤكد عزمه .40

)أ   ب(: أعلن  السلطا  اللبنانية الثالثاء عزمها التحرك إوليميا ودوليًا، لمن  إسرائيل من بناء 
 مية.جدار عند حدودها الجنوبية وللحؤول دون "تعديها" على ثروا  البالد النفطية في المياه اإلولي

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعًا م  رئيسي الحكومة سعد الحريري والبرلمان نبيه بري، تم 
خالله بحث "التهديدا  اإلسرائيلية" ضد لبنان، في إشارة إلى "عزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي وبالة 

ائيلي )أفيغدور ليبرمان( حول الحدود الجنوبية" فضاًل عن "االدعاءا  التي أطلقها وزير الدفاع اإلسر 
 في المنطقة االوتصادية الخالصة". 9ملكية المرب  الروم 
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واتفق المسؤولون وفق بيان عن القصر الرئاسي على "االستمرار في التحرك على مختل  المستويا  
ال تعديها اإلوليمية والدولية، لمن  إسرائيل من بناء الجدار اإلسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتم

 على الثروة النفطية والغازية في المياه اإلوليمية اللبنانية".
 6/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 "حزب هللا" ينشر فيديو يحاكي استهداف منشآت حيوية إسرائيلية ردًا على تصريحات ليبرمان .42

يرد عبرها، على ، رسالة مصورة، ”حزب هللا”بيرو  ـ "رأي اليوم": وجه اإلعالم الحربي المركزي لـ
للغاز الواو  في المياه  9تصريحا  وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور لبيرمان، بشأن تبعية بلوك 

، عرض حزب هللا مشاهد لمنشئا  ”أيها الصهاينة ستمس منشآتكم“اإلوليمية اللبنانية. وتح  عنون 
خ أرض بحر يمتلكها الحزب، نفطية تديرها إسرائيل في مياه البحر المتوسط، يتخللها مشاهد لصواري

 في إشارة إلى ودرته على استهدافها.
، وال فيه إن 2011واستحضر الفيديو خطابا سابقا لألمين العام لحزب هللا، حسن نصرهللا، ألقاه عام 

من يمس المنشآ  المستقبلية للنفط والغاز في المياه اإلوليمية اللبنانية، فستمس منشآته.. وهو يعلم “
 ”.لبنان وادر على ذلك )العدو( أن

 6/2/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 القضاء البلغاري: ال عالقة لـ"حزب هللا" بهجوم بورغاس .43
كانون الثاني الفائ  للنظر  17عمر نشابة: عقد  المحكمة البلغارية الخاصة باإلرهاب جلسة في 

شخصًا. وكان  35 الذي أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين وجرح نحو 2012تموز  18في وضية هجوم 
التحقيق استغرق سنوا  طويلة تم خاللها االستماع إلى عشرا  الشهادا  من الناجين من الهجوم 
والجرحى وممثلين عن القتلى، كما تم عرض تقارير مسح لمسرح الجريمة ونتائج االستقصاء والرصد 

 المكثفة وتحليال  خبراء المتفجرا  واالتصاال .
لبلغاري األسبوع الفائ  ورار اتهامي بحق حسن ح.ح. وميالد  . من وصدر عن المدعي العام ا

دون أي إشارة إلى ارتباطهما بحزب هللا كما كان ود زعم المسؤولون السياسيون البلغار، والعديد من 
 المسؤولين الغربيين والعرب وحتى اللبنانيين، خالل المرحلة األولى التي تبع  الهجوم.

 7/2/2018األخبار، بيروت، 
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 "حزب هللا": دماء جرار تدعو لمؤازرة الشعب الفلسطيني بمقاومته .44
بيرو : أدان "حزب هللا" اللبناني عملية االغتيال التي نفذها جيش االحتالل فجر اليوم الثالثاء في 

 بلدة اليامون بجنين، وارتقى خاللها الشهيد أحمد جرار.
الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود االحتالل بحق  وعّبر الحزب في بيان له عن إدانته الشديدة "لهذه

مقاوم شري "، مبارًكا ألسرته و"ل خوة في حركة حماس ولشعبنا الفلسطيني شهادة هذا المجاهد 
البطل، الذي برهن كما رفاوه الشهداء الذين سقطوا على هذه الدرب عن روحية جهادية حقيقية 

 متجذرة لن تهدأ حتى التحرير الكامل".
د البيان أن "عمليا  المقاومة المستمرة وانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة في كل المدن وأك

والمحافظا  وسيل دماء الشهداء الذي روى األرض الطاهرة هي بشائر النصر القادم"، مشيًرا إلى أن 
  "دماء الشهيد جرار تستصرخ كل الضمائر الحية في عالمنا العربي واإلسالمي، وتدعو الجمي

 لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مقاومته وانتفاضته ونصرته وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له".
 6/2/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 انطالق مؤتمر القدس عاصمة للشباب اإلسالمي .45

وكاال : انطلق  يوم الثالثاء في مدينة رام هللا، أعمال مؤتمر القدس عاصمة للشباب اإلسالمي، 
وزير  15اية من الرئيس محمود عباس، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وبحضور ما يزيد على برع

 خارجية دولة إسالمية، ومشاركة العشرا  من ممثلي الدول العربية واإلسالمية.
سالمية، واإلعالميين المرافقين لهم، رئيس المجلس  26وكان في استقبال الوفود الـ  من دول عربية وا 

والرياضة اللواء جبريل الرجوب. ووال اللواء الرجوب إن احتفالية القدس عاصمة األعلى للشباب 
سالمية،  12للشباب اإلسالمي على أرض فلسطين ألول مرة، وبمشاركة  وزيرًا من دول عربية وا 

 تعتبر حدثًا تاريخيًا وعظيمًا.
دولية عربية  ووال أحمد الرويضي، مندوب منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين:" هذه تظاهرة

إسالمية، تبدأ اليوم في مدينة رام هللا، وستض  مجموعة من التوصيا  والبرامج لمدة عام كامل 
 بهد  تعزيز حضور مدينة القدس في ولب الشباب المسلم".

 شخص من مختل  الدول العربية واإلسالمية بما فيها تركيا. 100ويشارك في المؤتمر أكثر من 
القدس عاصمة للشباب اإلسالمي، يأتي في وو  تتعرض فيه المدينة  ووال الرويضي إن مؤتمر

"لحملة أمريكية إسرائيلية، وهو يشكل ردا واضحا على ورار الرئيس األمريكي دونالد ترامب إعالن 
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المدينة عاصمة لدولة االحتالل". وأضا :" نحن نقول لهم من خالل هذا المؤتمر، إنه مهما فعلتم 
 الحال بالنسبة لنا وهي أن هذه المدينة عاصمة للفلسطينيين والعرب والمسلمين".وأعلنتم، فلن يتغير 

ووال الرويضي إن المؤتمر سيقدم مجموعة توصيا  من أجل دعم مدينة القدس، وتشمل توفير 
الرعاية للشباب في المدينة، وتوفير بنية تحتية للشباب للنهوض بالمدينة، وتعزيز زيارة الشباب 

 ة لمواجهة ورارا  ترامب.المسلم للمدين
ووضع  الوفود المشاركة في احتفالية القدس عاصمة للشباب اإلسالمي، يوم الثالثاء، أكاليل من 

 الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفا ، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا.
 6/2/2018األيام، رام هللا، 

 
 في تناٍم مستمر الواشنطن بوست: عالقات "إسرائيل" مع "أعدائها" العرب .46

م  ” إسرائيل“األمريكية إن التقارير التي تتحدث عن عالوا  ” الواشنطن بوس “وال  صحيفة 
ن وضية فلسطين لم تعد هي الشغل الشاغل لدى  جيرانها العرب، أعداء األمس، بات  مؤكدة، وا 

 الدول العربية.
” إسرائيل“ة الماضية، عن تنسيق وبحسب الكاتب إيشان ثارور، فإن ما تم كشفه خالل األيام القليل

م  السلطا  المصرية لقص  شبه جزيرة سيناء في إطار الحرب على الجماعا  المسلحة، هو 
 واحد من أسرار الشرق األوسط.

” إسرائيل”ويشير جريج جا ، المراسل والكاتب في الصحيفة، إلى أن التحال  السري بين مصر و
صعود تنظيم الدولة وغيره من الجماعا  المسلحة ساعد في مجال مكافحة اإلرهاب يبين كي  أن 

 وخصومها العرب، لكن األمر ال يتعلق بتنظيم الدولة وحسب.” إسرائيل“في إوامة شراكة هادئة بين 
البريطانية كان  ود نشر  تقريرًا أشار  فيه إلى أن كبار الجنراال  في مصر ” التايمز“صحيفة 

 عامًا. 40ين منذ تووي  اتفاوية كامب ديفيد وبل كانوا يلتقون نظراءهم اإلسرائيلي
على فرض ويود على تدفق البضائ  داخل وخارج ” إسرائيل“فلقد ساعد  ووا  األمن المصرية 

حماس"، كما أن أجهزة المخابرا  المصرية “وطاع غزة المتاخم لمصر والتي تسيطر عليها حركة 
 ما  عن المسلحين من كال جانبي الحدود.واإلسرائيلية شارك  منذ وو  طويل في جم  المعلو 
الضربا  اإلسرائيلية داخل مصر ليس  جديدة، “يقول زاك غولد المختص بشؤون سيناء: إن 

فإسرائيل ترى في مصر واستقرارها أولوية استراتيجية، ولكنهم ال يريدون الكش  عن ذلك؛ ألنهم 
 ”.يعتقدون أن ذلك ود يهدد االستقرار
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بسبب المخاو  األمنية ووجود وضية ” إسرائيل“يبحث عن التقارب م  ليس  مصر وحدها من 
نما أيضًا السعودية التي بدأ  تعمق عالوتها معها في ظل وجود عدو مشترك وهو  مشتركة بينهما، وا 
إيران، ولكن هذا التعاون المتنامي ما زال سريًا؛ ألن فتح باب التعاون من ِوبل أي بلد يمكن أن يمثل 

 ة.مشكلة سياسي
، إن فلسطين ليس  وضية ”وول ستري  جورنال“يقول مسؤول سعودي كبير في حديث لصحيفة 

لن تكون ” إسرائيل“سهلة، السعودية بمحل القائد في العالم اإلسالمي؛ ومن ثم فإن عالواتها م  
ة فيمكن أن تقوم به دون الحاجة لوجود عالوا  مباشر ” إسرائيل“سهلة أيضًا، إذا احتجَ  شيئًا من 

 معها.
من الواضح، كما تقول الصحيفة، أن وضية فلسطين لم تعد مركزية كما كان  في الماضي، فلقد 
سبق أن نشر  صحيفة نيويورك تايمز سلسلة تقارير عن اتصاال  سرية بين مسؤولي المخابرا  
ر العسكرية المصرية ومذيعين مصريين بارزين في أعقاب صدور ورار الرئيس دونالد ترامب اعتبا

 القدس عاصمة إلسرائيل.
الفلسطيني لم يعد مهمًا بالنسبة  –النزاع اإلسرائيلي “العميد في جيش االحتالل أودي ديكيل وال: إن 

، ”للدول العربية كما كان من وبل، ولكنهم ما زالوا يخشون من إوامة عالوا  رسمية م  إسرائيل
 ”.وهو األفضل منذ إوامة دولتها الوض  حاليًا استراتيجي بالنسبة إلسرائيل،“مؤكدًا أن 

 6/2/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 وزير الشباب التركي: إعالن "القدس عاصمة للشباب اإلسالمي" يسهم في تعزيز مكانتها" .47
رام هللا / أيسر العيس: وال وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكن باك، الثالثاء، إن احتفالية 

، ستسهم في تعزيز مكانة المدينة المحتلة، وتشكل فرصة 2018ي القدس عاصمة للشباب اإلسالم
بداعهم.  لتطوير مهارا  الشباب وا 

وفي كلمة له خالل االحتفالية المنعقدة بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية، شدد الوزير التركي على 
 منطقة".وجوب حماية الوض  التاريخي للقدس، "ألن ذلك سيساعد على حماية االستقرار في ال

وأضا : "القدس يجب أن نحميها جميعا، واألنشطة التي ستتم بالقدس )في إطار االحتفالية( ستعزز 
مكانتها، وتمثل فرصة لتطوير مهارا  الشباب اإلسالمي وتعزيز التضامن فيما بينهم، سنقوم برف  

 الوعي باألحداث التي تجري في فلسطين ونقلها للعالم".
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لمة نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن الهجمة على كما ألقى "أشكن باك" ك
الوض  التاريخي للقدس في تصاعد، معتبرا أن المدينة المقدسة "ستظل رمزا للسالم والسكينة 

 والتعايش".
ووص  أردوغان ورار الحكومة األمريكية اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل في ديسمبر / كانون األول 

 بـ "اإلهانة، ليس للمسلمين فحسب، بل وللمسيحيين وأتباع الديانا  األخرى". الماضي
وتاب : "ما اتخذته أمريكا بحق القدس عمل مهين، وغير وانوني، ونعتر  بأن القدس عاصمة 

دولة في األمم المتحدة صّدو  على هذا الرأي، وحماية الوض  القانوني للقدس مهمة  128فلسطين، 
 لنا جميعا".

ى هامش االحتفالية، وو  أشكن باك، ورئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، وعل
ورئيس منتدى شباب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون إيلشاد إسكندرو ، مذكرة التفاهم اإلسالمي 

 ".2018إلعالن "القدس عاصمة الشباب اإلسالمي 
 6/2/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 ن اإلسالمي" تعلن إنشاء مجلس للشباب الفلسطيني"التعاو .48

رام هللا / أيسر العيس: أعلن منتدى "شباب المؤتمر اإلسالمي للحوار والتعاون"، الذراع الشبابي 
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، اليوم الثالثاء، إنشاء مجلس وطني للشباب الفلسطيني، يعمل على نقل 

 قية دول العالم اإلسالمي.همومهم ومشاركتها م  نظرائهم من ب
جاء ذلك في كلمة لرئيس المنتدى ألشاد إسكندرو ، خالل احتفالية إعالن القدس عاصمة للشباب 

، تعقد بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة واسعة من 2018اإلسالمي للعام الجاري 
سال  مية وأوروبية.وزراء للشباب والرياضة، وممثلين عن عدة دول عربية وا 

ووال إسكندرو  إن الهد  من االحتفالية هو تأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يترك وحده. وأضا : 
"جئنا هنا لنقول إن العالم أكبر من )الرئيس األمريكي دونالد( ترامب"، في إشارة إلى إعالن األخير 

 ربي عاصمة إلسرائيل.في ديسمبر / كانون األول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشروي والغ
وأشار أن ورار خفض الدعم األمريكي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( منتص  

 يناير / كانون الثاني الماضي، "يحتم علينا اتخاذ إجراءا  لملء الفجوة".
نيابة عنه  من جانبه، وال يوس  العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في كلمة ألقاها

األمين العام المساعد للمنظمة "سمير بكر"، إن إعالن القدس عاصمة الشباب اإلسالمي، سيسهم في 
 تعزيز العالوا  م  الشباب الفلسطيني، وتطوير سبل التعاون بين الشباب المسلم.
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وأضا  "العثيمين" أن اإلعالن سيساعد على زيادة الفرص المتاحة لتحقيق أهدا  الشباب في 
 لسطين وطموحاتهم، وتمكينهم من مواصلة نضالهم.ف

وشدد على أن ذلك سيدعم جهود الحفاظ على الهوية العربية للقدس، واستقطاب النصرة العالمية لها، 
 والتصدي لـ "الرواية اإلسرائيلية المزيفة".

 6/2/2018وكالة األناضول لألنباء، 
 

 سأئمة أفارقة على قلب رجل واحد بشأن فلسطين والقد .49
إسطنبول / كنعان ارطاق، جيدم آلياناك: أكد عدد من األئمة األفاروة على تضامنهم م  فلسطين في 

 مواجهة ورار واشنطن بخصوص إعالن القدس عاصمة إلسرائيل.
وفي هذا اإلطار، وال عضو مجلس األئمة الكيني، إبراهيم فيصل، في لقاء م  "األناضول"، إن 

ب التركي في التضامن والتكات  م  فلسطين. وشدد فيصل على شعب بالده يتخذ نفس موو  الشع
أن وضية فلسطين والمسجد األوصى ال تهم العرب وحدهم، إنما العالم اإلسالمي أجم . وأضا : 
"اإلسالم يحّمل المسؤولية لجمي  المسلمين؛ لذلك القدس مسؤوليتنا جميعا". وأرد : "شهد  كافة 

اسعة عقب ورار ترامب، تم خاللها التأكيد على أن القدس ستظل أرجاء كينيا مظاهرا  احتجاجية و 
نما شارك  فيها نسبة  عاصمة لفلسطين". ولف  إلى المظاهرا  "لم تشهد مشاركة المسلمين فقط، وا 
كبيرة من المسيحيين أيضا". وأشار إلى أن موو  الحكومة الكينية جاء مخالفا لموو  الشعب؛ حيث 

 ة األمم المتحدة الخاصة بشأن القدس.امتنع  عن التصوي  في جلس
وأوضح أن شعب بالده يرغب في زيارة القدس إال أنه يواجه صعوبا  في استخراج التأشيرة، وائال: 
"في حال تم تجاوز هذه العقبا  اعتقد أن ماليين الكينيين سيتوافدون إلى القدس ألداء الصالة في 

 المسجد األوصى".
مي النيجيري عبد القادر سليمان محمد، لألناضول، على أن المسلمين من جانبه، أكد العالم اإلسال

في بالده ووفوا على الدوام إلى جانب فلسطين واألوصى. وأضا  أن ُبعد المسافة بين نيجيريا 
 وفلسطين لم يشكل عائقا أمام دعاء شعب بالده المسلم للشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدا  له.

نتفاضة هي الشيء الوحيد الذي سيدف  بإسرائيل للتراج  واالنسحاب؛ فهي وشدد محمد، على أن "اال
ال تفهم سوى بأسلوب القوة، حيث ال مكان للتفاوض في أعرا  الصهاينة، وال سبيل الستعادة 

 الحقوق منهم إال بالقوة".
بدوره، أعرب عضو هيئة العلماء التنزانيين، محمد عيسى، عن تضامن شعب بالده م  القضية 

لفلسطينية. وأشار إلى أن بالده عقد  اجتماعا طارئا عقب ورار ترامب بشأن القدس على الفور؛ ا
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بهد  إدانة القرار والتضامن م  الشعب الفلسطيني.  وأكد على أن "القدس للمسلمين ولكافة 
 األشخاص الراغبين بالسالم؛ فهي مدينة مباركة وباب السالم".

غندا، محمد علي وايسوا، لمراسل األناضول، بأن كافة المسلمين من جانب آخر، أفاد نائب مفتي أو 
في بالده يتضامنون م  الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن "وضية القدس والمسجد األوصى هي 
وضيتنا أيضا؛ حيث بدأ  العالوا  بين أوغندا وفلسطين خالل حكم الرئيس عيدي أمين، وأن 

 لفلسطيني".الشعب األوغندي يداف  عن حرية الشعب ا
 6/2/2018وكالة األناضول لألنباء، 

 
 االتحاد األوروبي يدعو "إسرائيل" لوقف هدم البيوت .51

وفا: دعا االتحاد األوروبي، السلطا  اإلسرائيلية إلى وو  هدم البيو   -القدس عاصمة فلسطين
الدولي اإلنساني.  واالستيالء على الممتلكا  الفلسطينية، بموجب التزاماتها كقوة احتالل وفق القانون

وطالب االتحاد األوروبي في بيان أصدره ممثل االتحاد األوروبي ورؤساء بعثا  االتحاد في القدس 
ورام هللا، اليوم الثالثاء، السلطا  اإلسرائيلية بوو  سياسة بناء وتوسي  المستوطنا  وتخصيص 

 النمو والتطور. أراٍض لالستخدام اإلسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في
وأعرب  ِبعثا  دول االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا عن ولقها البالغ حيال ويام السلطا  
اإلسرائيلية في الراب  من شباط الجاري بهدم الصفين الثالث والراب  االبتدائيين، اللذين تم تمويل 

ن أطفال أبو نوار وهو تجم  طالبا فلسطينيا م 26بناؤهما من خالل جها  مانحة وكانا يخدمان 
 بدوي وتجم  لالجئين يق  في المنطقة )ج( في ضواحي مدينة القدس.

وشدد  البعثا  على انه لكل طفل الحق في الحصول على التعليم وعلى الدول واجب حماية 
واحترام وتلبية هذا الحق من خالل العمل على أن تكون المدارس مكانًا آمنًا لألطفال. ودع  بعثا  
دول االتحاد األوربي في القدس ورام هللا السلطا  اإلسرائيلية إلى إعادة بناء الصفو  المدرسية في 

 مكانها.
 6/2/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ألمانيا: "إسرائيل" حاضرة بمفاوضات تشكيل حكومة ميركل .50

ين الديمقراطيين برئاسة انطلق  اليوم الثالثاء جولة جديدة لمفاوضا  تشكيل الحكومة بين المسيحي
المستشارة أنجيال ميركل، واالشتراكيين الديمقراطيين بزعامة مارتن شولتز. لكن الحزبين اتفقا على 

 إعادة عبارة تؤكد تأييدهما لـ "يهودية إسرائيل".



 
 
 
 

 

 32 ص             4548 لعدد:ا             2/7/2018 األربعاء التاريخ: 

                                    

وبيل التحاوها بالمفاوضا  التي ينظر إليها على أنها جولة اللحظا  األخيرة -ووال  ميركل 
نها مستعدة لذلك. -والحاسمة  إن على الجمي  تقديم تنازال  "مؤلمة" وا 

وشهد  المفاوضا  التي استمر  عشرة أيام الكثير من العقبا  والصعوبا ، إذ كان من المفترض 
 أن تنتهي مساء األحد الماضي إال أنها ُمدد  حتى اليوم الثالثاء.

تراكي الديمقراطي عبارة تؤكد تأييدهما لـ وخالل المفاوضا ، أعاد الحزبان المسيحي الديمقراطي واالش
"يهودية إسرائيل" إلى عقد تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميركل، بعد احتجاج منظما  يهودية على 

 خلو العقد من هذه العبارة التي تضمنتها عقود الحكوما  األلمانية السابقة.
يل في عقد تشكيل االئتال  وذكر  صحيفة بيلد الشعبية أن باب السياسة الخارجية تجاه إسرائ

األلماني الكبير أضي  إليه تأكيد "مسؤولية ألمانيا الخاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وتجاه ضمان 
 أمن هذه الدولة".

مطالبة ألمانيا بإجراء تعديال  في  -وفق نفس الصحيفة-كما تضمن هذا الباب بالعقد الحكومي 
الجئين الفلسطينيين )أونروا( ودعوتها للقيام بإصالحا  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ال
 ديمقراطية في أراضي السلطة الفلسطينية.

وانتقد  منظمة يهودية خلو عقد تشكيل حكومة ميركل الجديدة من تأكيد على "يهودية إسرائيل" 
لحكومي بخال  عقود تشكيل الحكوما  السابقة، بينما انتقد  منظمة إسرائيلية عدم تضمين العقد ا

إدانة "التحريض الفلسطيني وفساد السلطة الفلسطينية وتجريم أنشطة حركة مقاطعة البضائ  
 اإلسرائيلية" )بي دي أس(.

كما انتقد  منظمة العالوا  اإلسرائيلية األلمانية إدانة عقد تشكيل الحكومة األلمانية لـ االستيطان، 
 مفاوضا .ورفضه أي تحديد لوض  مدينة القدس إال من خالل ال

 6/2/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "أوتشا": أزمة الكهرباء تصل بغزة إلى حافة الكارثة .52
القدس: دع  األمم المتحدة، الثالثاء، الدول المانحة إلى توفير الووود للمؤسسا  الحيوية في وطاع 

رئ المخصص ، بسبب أزمة الطاوة بعد أن أشار  إلى أن الووود الطا”كارثة إنسانية“غزة، لتجنب 
 لتلك المنشآ ، سينفذ خالل األيام العشرة المقبلة. 

 7.7لتوفير  2018مليون دوالر أمريكي خالل سنة  6.5هنالك حاجة إلى ” ووال  في تصريح مكتوب:
” وأضاف :”. مليون لتر من الووود الطارئ، ويعتبر هذا الحد األدنى الالزم لتجنب انهيار الخدما 
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مليون دوالر سنويًا لتشغيل المنشآ   10يون لتر من الووود شهريًا أو حوالي مل 1.4هنالك حاجة إلى 
 ”. الحيوية بالكامل

في الوو  الراهن فان خدما  الطوارئ والتشخيص، كالتصوير بالرنين المغناطيسي ” وأضاف :
مستشفى  13واألشعة المقطعية واألشعة السينية ووحدا  العناية المركزة وغر  العمليا  في 

محطة تحلية وعملية جم  النفايا  الصلبة،  48بركة مياه صر  صحي و 55ومي، إلى جانب حك
في الوو  الحالي، يحصل حوالي مليوني مواطن فلسطيني في غزة، أكثر ” ووال :”. مهددة بالخطر

 ”.من نصفهم من األطفال، على الكهرباء لما ال يزيد عن ثماني ساعا  باليوم
تو فالين ، القائم بأعمال المنسق اإلنساني في األرض الفلسطينية وفي هذا الصدد، وال روبر 

يعتبر الدعم الفوري من الدول المانحة أمرًا ملحًا لضمان تمكن وصول فئا  السكان ” المحتلة:
الفلسطينيين الضعيفة والمهمشة في غزة إلى الخدما  المنقذة للحياة والمياه وخدما  الصر  

 ”.الصحي
بدأ  المستشفيا  بإغالق أبوابها، وسيضطر المزيد من مزودي الخدما  ”  :وأضا  السيد فالين

لتعليق عملهم خالل األسابي  المقبلة إذا لم يتوفر التمويل، وسيتدهور الوض  بشكل دراماتيكي مما 
 ”سيؤثر على كافة سكان القطاع، وهذا ما ال يمكننا السماح بحدوثه.

 6/2/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الشهيد أحمد ووالده الشهيد نصر جرارحكاية  .53
 ياسر الزعاترة
فجر أمس الثالثاء، التحق أحمد جرار بوالده الشهيد نصر جرار على درب الشهادة، كأنها الحكاية 

 ذاتها تعيد نفسها، م  فارق التفاصيل، فقد واتل كالهما حتى استشهد، ولم يسّلم.
أحمد في السابعة من عمره، وها إنه يلتحق ، كان 2002حين استشهد األب نصر جرار في العام 

عاما، هو الذي نفذ عملية وتل مستوطن بسالح خفي ، وحين داهمه جيش جرار، لم  16بأبيه بعد 
يسّلم، وواتل حتى لقي ربه. دولة كاملة مدججة بأحدث أنواع التكنولوجيا طاردته بال هوادة، وكان  

 أدوار في المطاردة أيضا.للعيون الساوطة، ومن ورائها التعاون األمني 
حكاية األب الشهيد، هي واحدة من أروع الحكايا  التي تستحق أن تستعيدها األجيال بال انقطاع. 

رادة ال يصنعها سوى اليقين.   هنا ثمة بطولة ال يحركها سوى اإليمان العميق، وا 
عليه إخوته، ذلك بطل هذه الحكاية هو الشهيد نصر جرار . . . جعفر الطيار الجديد، كما أطلق 

الذي حمل الراية شابا صغيرا في ميدان الجهاد، وحملها أسيرا في باستيال  العدو، وحملها مجاهدا 
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من أجل الفقراء، ثم حملها مرة أخرى م  االستشهاديين، ثم في المعتقال  مرة أخرى وأخرى، ثم في 
حدى يديه، وم  ذلك لم يلق ال راية التي تشتعل بنبض روحه ميدان القتال حيث فقد كلتا ودميه وا 

 الوثابة، فواصل الدرب حتى لحظة الشهادة.
ولد نصر جرار في وادي بروين/ جنين، وبعد إكمال الثانوية،  1958في اليوم األول من العام 

 وبمبادرة فردية، وام بعملية جريئة ضد باص صهيوني كلفته حكما بالسجن لمدة عشر سنوا . 
داخل السجون اإلسرائيلية، ثم أفرج عنه بعد ” الجماعة اإلسالمية”بـُعر   التحق بمافي السجن، 

التي تأسس ، وهو في السجن، ” حماس“. ومباشرة التحق نصر بحركة 1988إكمال مدته في العام 
عمل نصر في لجان الزكاة، وهناك أحّب الفقراء وأحبوه، وفي المساجد كان داعية لدينه وصوتا حرا 

لشهر كامل  1990يل هللا، وهو ما أولق الصهاينة الذين اعتقلوه في العام من أصوا  الجهاد في سب
ذاق فيها أشد أنواع التعذيب، إال أن صموده حال دون تثبي  التهم والحكم عليه، فخرج بعد شهر من 

 االعتقال. 
دى وبعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي، كان لنصر جرار دور في عمليا  الرد عليها، ما أ 1994في العام 

إلى اعتقاله وخضوعه لتعذيب شديد، ولكنه صمد هذه المرة أيضا، ولم يحصلوا منه على أي 
في العمليا ، فصاروا يجددون له مدد االعتقال اإلداري ” متورط“اعترا ، ولكنهم كانوا موونين بأنه 

حيث  واحدة إثر األخرى، حتى جاء عليه وو  كان فيه أودم معتقل إداري في السجون اإلسرائيلية
 مكث أربعة أعوام ونص  العام. 

مواصال طريق الجهاد، وحين انطلق  انتفاضة األوصى، التحق بركب البطولة  1998خرج في العام 
 فيها دون تردد.

، وبينما كان يقوم بزراعة ونبلة في طريق إحدى دوريا  العدو، حدث خلل أدى إلى 2001في العام 
ارتفع  عاليا من شدة االنفجار، وسقط  على “بالقول:  انفجارها. هنا روى الشهيد ما حدث معه

حدى يدّي، ورجلي معلقتان بجسدي بقطعة من الجلد، فقم  بالتخلص منهما ألسّهل على  األرض وا 
نني أصب  ورب منطقة عسكرية، ثم وم  بإطفاء النار التي اشتعل  في أنفسي عملية الزح ، إذ 

قة، ولقد كان من لط  هللا أن النار التي اشتعل  في جسدي بزجاجة من البيبسي وجدتها في المنط
يقا  النزي ، وأكمل  بعدها الزح  للوصول إلى الشارع الرئيس  ”. جسدي عمل  على لئم الجراح، وا 

عندما وصل إليه بعض إخوته، فوجئوا بأنه حي يتكلم، وكان يرشدهم كي  يتعاملون م  جسدة 
 المحترق بكل ثقة وهدوء. 
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ديه ورجليه، ثم وطع  رجله الثانية، بيد أن ذلك لم يثنه عن مواصلة الجهاد فقد نصر إحدى ي
وتدريب المجاهدين على صناعة المتفجرا  والمشاركة في تخطيط العمليا ؛ وود ذهب  الدوائر 

 الصهيونية إلى أنه كان وبل اغتياله ُيعّد لعملية كبيرة ضد إحدى ناطحا  السحاب. 
ة المنزل الذي كان فيه وثالثة من رفاوه، طلب منهم االنسحاب لعدم عندما حاصر  القوة الصهيوني

وجود فرصة لمقاومة الدبابا  والجرافا  المحصنة، وود رفض أن ينشغلوا بمحاولة حمله معهم؛ ألن 
ذلك ود يعني استشهادهم جميعا، فبقي وحده يقاتل بيد واحدة، حيث جرى هدم المنزل عليه ولقي ربه 

 .14/8/2002 شهيدا. كان ذلك في
نصر جرار، ومعه ابنه أحمد، من رايا  البطولة التي زرع  في تراب فلسطين، ودم رائ  سيسقي 

 شجر الكرامة فيها. 
 سالم على نصر جرار، وعلى ابنه أحمد، وعلى كل الشهداء وبله ومن سيأتون بعده إلى يوم الدين.

 7/2/2018، ، عّمانالدستور
 

 هبين انتقاد ترامب وتنفيذ صفقت .54
 ماجد أبو دياك

حينما أعلن الرئيس األمريكي عن القدس عاصمة أبدية إلسرائيل، وورر نقل سفارة بالده إليها، توال  
االنتقادا  العربية الرسمية للقرار، ورأينا في الوو  ذاته كي  أن دوال، مثل السعودية ومصر، ضالعة 

ن كانتا ود انتقدتاه   علنا.بشكل أو بآخر في مثل هذا القرار، وا 
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، فقد كان  أكبر المتضررين من القرار، ولكنها في الوو  ذاته تخوف  
من اتخاذ إجراءا  ضده. كما لم تستدع المجموع الوطني لمواجهته، ولم تلجأ لتفعيل المصالحة 

األمريكي. وفي  لالتفاق على برنامج وطني يتضمن الثواب  الفلسطينية للتجييش الشعبي رفضا للقرار
موو  مماثل، لم تتمكن السلطة في األردن من مواجهة القرار؛ تخوفا من تداعيا  ذلك على 

 اوتصادها ودورها.
 استفراد وتمسك سلطوي بالسالم

واستمر  السلطة الفلسطينية في التنسيق األمني م  االحتالل، رغم إعالنها ووفه، وهذا ما يفسر 
اال  اإلسرائيلية في الضفة، واستمرار التصفيا  للمقاومين، وكان استمرار وتصاعد حمال  االعتق

آخرها تصفية أحمد جرار. فضال عن ذلك، تصاعد  في اآلونة األخيرة حملة الحصار التي يشنها 
عباس شخصيا على وطاع غزة، والتي تزيد من معاناة أهلنا هناك، بدال من أن يقوم من يطلق على 
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مشاكل القطاع، والسعي الجدي نحو المصالحة التي سيكون من  نفسه رئيس دولة فلسطين بحل
 نتائجها فك الحصار عنهم.

وحين اتخذ المجلس المركزي للمنظمة ورارا بسحب االعترا  بإسرائيل، لم تنفذه اللجنة التنفيذية، 
وأبطله نفس الشخص؛ مخافة أن تحاصره إسرائيل وتعزله في المقاطعة، كما فعل  من وبل م  

 الفلسطيني الراحل ياسر عرفا ! الرئيس
وأدى كل هذا إلى تنفيس المعارضة للقرار األمريكي، وا غراء ترامب بمزيد من اإلجراءا  ضد 

 الفلسطينيين.
وساهم  الضغوط األمريكية والتهديد بوو  التمويل عن السلطة، والتلويح لها بالبديل من خالل 

ضعا  موو  القيادة تصريحا  أدل  بها المندوبة األمريكية في مجلس  األمن؛ في تليين وا 
الفلسطينية التي أصر  على التعامل م  القرار األمريكي، وحدها دون التسلح بالمعارضة الشعبية 

 والوطنية!
وفي هذا السياق أيضا، جاء  تصريحا  المبعوث األمريكي لمفاوضا  السالم، جايسون 

لمقّرر في صفقة القرن، وأنها خطة للتنفيذ وليس  غرينبال ، مفادها أنَّ الفلسطينيين ليسوا الطر  ا
سرائيل لمقاومة الخطر اإليراني وخطر  للتفاوض، وغرضها إوامة تحال  إوليمي يضم "العرب" وا 
اإلرهاب، مؤكدا على وض  برنامج زمني لتصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( 

 جئين وحقهم في العودة.خالل أعوام محدودة. أي تصفية وضية الال
وهذه تصريحا  الهد  األهم منها تخوي  السلطة واألردن، أكثر منها برنامجا عمليا وابال للتطبيق، 

 ولكنها بال شك ألق  الرعب في ولوب ويادا  السلطة الفلسطينية!
 أما الضغوط العربية، فلم تكن أول شدة، خصوصا أنها تمسك بعصب التمويل للسلطة.

 ل إن السلطة بد  بموو  ضعي  تمثل باآلتي:ويمكن القو 
التمسك بما يسمى بعملية السالم والدعوة لرعاية دولية لها، متجاهلة أن هذه العملية بات  بحكم  -1

 الميتة، وأن واشنطن ال تزال صاحبة القرار الفصل فيها.
في عملية  إدارة الظهر للمعارضة ولشركائها في القرار الفلسطيني، واستمرار المماطلة -2

 المصالحة.
استمرار محاصرة وطاع غزة والضغط عليه نحو االنفجار؛ رغبة في إرضاء الطر  األمريكي  -3

لى جانب ذلك استمرار التنسيق األمني عمليا م  االحتالل  بأنه ال يزال يحارب العن  واإلرهاب، وا 
 ضد المقاومة.
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سلطة، باستعداء المعارضة والشعب التخلي عن كل أدوا  القوة التي يمكن أن تمتلكها ال -4
دارة الظهر للمعارضة في مواجهة القرار األمريكي الذي يمس وضية مركزية.  الفلسطيني وا 

 
وأدى ذلك إلى استمرار ما يسمى طبخة صفقة القرن؛ التي ستمس الالجئين بالتوطين في سيناء 

 لغربية.واألردن، واستمرار االستيطان وتكريس هيمنة االحتالل على الضفة ا
 

 ضغوط عربية
 وفي هذا السياق، جاء الموو  األردني المعارض بشدة للقرار األمريكي من زاويتين:

األولى: تحويل األردن إلى دولة فلسطينية من خالل التوطين وتمكين الفلسطينيين من الحكم، األمر 
صول على أي الذي ود يمسح البالد من على الخارطة السياسية، ويهدد وجودها أصال دون الح

 امتيازا  عربية أو أمريكية للمساهمة في التوطين.
ثانية: سحب الوالية الدينية على المقدسا  اإلسالمية في القدس، والتي عرف  تاريخيا أنها 
للهاشميين، األمر الذي يشكك بدورهم ونفوذهم، ودخول السعودية على هذا الخط لضم الوالية على 

 دينة، واستثمار إمكاناتها المالية في سبيل ذلك.القدس لواليتها على مكة والم
إال أن هذه المعارضة لم تنجح في وض  حد للقرار األمريكي، وذلك الستمرار حاجة األردن 

 للمساعدا  االوتصادية العربية والعسكرية من الواليا  المتحدة.
ولكنها نجح  فقط في  وود حاول  عّمان الخروج من هذا الطوق بإعادة ترتيب تحالفاتها اإلوليمية،

إضافة تركيا لقائمة تحالفاتها، إذ دعم أردوغان الوالية الدينية لألردن على المقدسا  اإلسالمية في 
 القدس. ولكن األردن لم يتمكن من تغيير تحالفاته القائمة، وال أن يستعيض عنها بتحالفا  جديدة.

ن كان أعلن وال يزال أنه ضده. إال أن ومن هنا، لم يتمكن األردن من مواجهة القرار األمريكي،  وا 
 هذا الموو  يبقى مكبال ضمن اعتبارين:

األول: حدود موو  األردن من التسوية السياسية والعمل داخل دائرتها وليس خارجها، وهو الموو  
الذي كرسته معاهدة وادي عربة واتفاويا  التعاون م  إسرائيل، وحماية حدوده معها من أية محاولة 

 راوها أمنيا وعسكريا.الخت
الثاني: حاجة األردن كبلد محدود الموارد للمساعدا  الخارجية من الواليا  المتحدة والدول العربية، 
وارتباط الدول المانحة مثل السعودية بالموو  األمريكي من صفقة العصر، وعدم تمكن األوروبيين 

انوا غير راضين عنه، أي أن من الخروج من إسار الموو  األمريكي في المنطقة حتى لو ك
مساعدة لألردن  2017المساعدا  العربية واألوروبية مرتهنة بموو  واشنطن التي ودم  في عام 
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مليار دوالر، أبرزها في مجاال  الدعم العسكري والتعاون األمني في محاربة اإلرهاب.  1.3بقيمة 
لثالثة أعوام، أكد  فيها واشنطن على  ؛ مذكرة تفاهم غير ملزمة2015ووو  البلدان في شباط/ فبراير 

مليون دوالر مخصصة للتمويل  300نيتها تقديم مليار دوالر سنويا مساعدا  للمملكة، شاملة 
 العسكري.

ومن المهم اإلشارة إلى العالوة االستراتيجية التي تربط البلدين ببعضهما، والتي ال تسمح ألحدهما 
 بالتراج  عنها.

 
 دهاإمكانات المواقف وحدو 

وهكذا، ال تبدو خيارا  السلطة واألردن واسعة إذا ما أخذناها من ناحية حاجة الطرفين للمال وللدعم 
األمريكي، ولكنها تبدو غير ذلك إذا ما أخذناها من ناحية حاجة األمريكيين لدوريهما الحساس 

 والمهم.
لويح به اآلن )ود يكون فال تمرير لصفقة القرن بدون السلطة سواء بعباس أو بديله كما يتم الت

دحالن(، وهذه السلطة غير متمكنة أصال؛ بفضل المعارضة الشرسة لحماس والدور الشعبي الذي 
مكانية السلطة لو أراد  االستفادة من هذا الدور، األمر الذي  تقوم به في مواجهة هذه الصفقة وا 

 يعرول الصفقة على األرض.
يها، فهو الذي يضم أكثر تجم  لالجئين الفلسطينيين وال نجاح لهذه الصفقة دون بصمة األردن ف

لغاء حقهم في العودة لبالدهم. وهو الذي يتمسك بالوالية الدينية على  الذين يقولون ال لتوطينهم وا 
القدس، كما ويحفظ أطول حدود م  العدو؛ يمكن في حال فلتانها أن تشكل تهديدا وجوديا للعدو على 

 أرضنا المحتلة.
 عوامل ووة األردن لو ورر استخدامها لفرملة الصفقة!وهذه بعض من 

إال أنه من المؤس  أن أيا من الطرفين لم يقرر استخدام ووته، ولم يحرك ساكنا على األرض لوو  
 الصفقة المدمرة حتى لهذين الطرفين نفسيهما، وذلك ضمن موو  عربي منهار أو متآمر.

األرض، وهذه المشكلة تخص كل األنظمة في  نسم  كالما وتهديدا ، لكننا ال نرى فعال على
 المنطقة، التي ترى أن ووتها واستمرارها بيد عدوها ال بيد شعوبها.

 7/2/2018، "21موقع "عربي 
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 "المبادرة األميركية".. أربعة سيناريوهات .55
 د. أحمد جميل عزم

لتفكر في تجارب الماضي لو وام فريق التعامل م  الشرق األوسط، في اإلدارة األميركية الحالية، با
ألدرك أّن محاوال  تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، والفلسطينيين، دبلوماسّيًا، وسياسيًا، كان 
يتبعها دائمًا انتفاضا  فلسطينية، تخلط األوراق إوليميًا. ومن هنا فمحاولة مبعوث اإلدارة األميركية، 

ني اإلسرائيلي، االلتفا  على الفلسطينيين، جيسون غرينبال ، وفريقه المكل ، بالصراع الفلسطي
واوتراح مبادرة إوليمية تتجاوزهم، أو السعي لقيادة بديلة، أو تجاهل القضية، أو طرح مبادرا  

 مفاوضا  عبثية جديدة، هي جميعها سيناريوها  تفتقد للرؤية االستراتيجية الحكيمة. 
م القيام "بالمحادثا " هو أمر "فظي " بالنسبة حّذر غرينبال ، الفلسطينيين األسبوع الفائ ، أّن عد

إليهم. وحذر الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أّنه ود يتراج  عن طرح "عرض" للسالم إذا استمر 
 الموو  الفلسطيني الراهن. 

هناك أربعة سيناريوها  تلوح في أفق السياسة الفلسطينية؛ يقوم اثنان منهما على تجاوز القيادة 
ة. والطريقة األولى لتجاوز القيادة الفلسطينية هي الحديث م  شخصيا  فلسطينية ورجال الفلسطيني

أعمال، بهد  ضمني هو تحقيق خطة الحكم الذاتي اإلسرائيلية، الكالسيكية، التي تريد تسكين األلم 
الفلسطيني، ببعض المكاسب الحياتية واالوتصادية المحدودة، وجعل األمر بيد بعض الشخصيا  

وجهاء والتجار، دون دولة أو سيادة. وهذا سيناريو سيفشله الفلسطينيون بالقوة، وود وام شبان وال
األسبوع الفائ ، )من المحسوبين عمليا على المعارضة( بطرد مسؤولين أميركيين جاؤوا لالجتماع 

وان برجال أعمال وفعاليا  تجارية فلسطينية في بي  لحم. في مؤشر أّن أي محاولة لتجاوز العن
الرسمي للفلسطينيين، سيجابه برفض فلسطيني شامل. وربما يكون هد  هذا التواصل إضعا  

 القيادة الفلسطينية وتحذيرها لتقبل بما يعرض عليها، وفق السيناريوها  األخرى. 
الطريقة الثانية لتجاوز لقيادة الفلسطينية، كما صرح مسؤولون، منهم وزير الخارجية، رياض المالكي، 

تفا  على الفلسطينيين، ووضيتهم، بفتح ونوا  بين إسرائيل ودول عربية. والواو  أّن خطة األمن االل
القومي األميركية المعلنة نهاية العام الفائ ، تدعم التخو  الذي يبديه المالكي، وذهب  تلك الخطة 

هناك أسبابا أخرى  للقول إّن الدول العربية اكتشف  أّن إسرائيل ليس  سببا للتوتر في المنطقة، وأنّ 
 تدعم تعاون عربيا م  اإلسرائيليين. 

أما السيناريو الثالث الذي يلوح في األفق، فهو أن يبقى األميركيون يتحدثون عن خطة "صفقة 
نهائية" كما يفعلون منذ مجيء هذه اإلدارة، دون أن يقدموها، وسيستغلون الموو  الفلسطيني، للقول 

 خطة. إّن الظر  غير ُمهّيأ لطرح 
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أّما السيناريو الراب ، فأن يقول األميركيون أّن "رف  القدس عن الطاولة"، كما صّرح ترامب ذاته، 
و"رف  المستوطنا  عن الطاولة" باالعترا  سلفًا بضم اإلسرائيليين لها، أو غض النظر عن ذلك، ال 

الجلوس للتباحث م  يخل بقضايا الحل النهائي، بل يمهد للتفاوض، وأّنه يجب على الفلسطينيين 
اإلسرائيليين. ولوض  نقطة بداية جديدة، من المحتمل عرض صفقة على الفلسطينيين، للقبول 
بالوض  الراهن م  تسمية أراضي المنطقة )أ( بعد توسعتها لتصل نحو نص  الضفة الغربية، ومعها 

دون أي سيادة، غزة، باسم "دولة"، عاصمتها في ضواحي القدس، مقابل مساعدا  مالية ضخمة، و 
وم  التنازل سلفًا عن أراضي المستوطنا ، والتفاوض على الحدود النهائية الحقًا، أي العودة 
للمفاوضا  العبثية لتمرير المزيد من االستيطان، وجعل اتفاق أوسلو القديم هو االتفاق النهائي، أو 

 لة. االتفاق طويل األمد، م  استبدال اسم السلطة الفلسطينية، باسم الدو 
مقابل هذه السيناريوها  األربعة، التي يريد فيها األميركيون تجاوز الفلسطينيين، ووضيتهم، بقرار 
عربي يتجاوزهم، أو بالمزيد من التمزق السياسي الداخلي، أو بتعاون القيادة الفلسطينية بالعودة 

"اإلنجازا " الرمزية، "للمحادثا " العبثية التي تغري باإلحساس بوجود أمل وعملية سالم، م  بعض 
ال زال هناك انتظار شعبي فلسطيني، لرؤية إذا كان  القيادة الفلسطينية تمتلك فعال خطة عمل؟ 
وبعض معالم هذه الخطة نووش  في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني األخير، وأخذ  شكل 

 الفلسطيني. ورارا ، يحتاج تجسيدها للكثير من العمل وللتجديد في أطر ومؤسسا  العمل 
بدون خطة عمل فلسطينية مضادة، فإّن السيناريوها  األميركية األربعة ستنجح، فالقيادة ستضع ، 
واالنتظار العربي سيصبح أول، وستتساوى العودة للمفاوضا  أو عدم العودة، فالنتيجة في الحالتين 

عروي ضد الفلسطينيين، ستكون إضاعة المزيد من الوو  ليتحقق المزيد من االستيطان والتطهير ال
ولكن السيناريو المحتمل الخامس، حينها، سيكون انتفاضة وهّبة في الشارع الفلسطيني، وبين 
الالجئين في الخارج، تحاول مجددًا استالم زمام األمور، وسيصعب رؤية تقدم الخطط اإلوليمية 

 األميركية في هذه الحالة.
 7/2/2018، الغد، عّمان

 
 معادلة الفلسطينيةمحنة اليسار في ال .56

 علي بدوان 
في حومة الحديث عن البدائل في فلسطين، وفي نقاشاِ  وحراكاِ  الوض  الراهن، تتجلى أزمة 
اليسار الفلسطيني ودوره المحدود في رسم وصياغة السياسا  الفلسطينية. فاليسار الفلسطيني با  

بناء البدائل بالرغم من األصواِ  عاجزًا ال يقوى على التأثير في مسار صناعة القرار، وال في 
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المرتفعِة التي تصدر من حيٍن إلى آخر على لسان عدٍد من أوطابه، وكان آخرها ما حدث في 
اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو االجتماع الذي جاء ليض  الخطوا  

و  األميركية األخيرة، خصوصًا منها العملية لتنفيذ ورارا  المجلس المركزي الفلسطيني بعد الموا
اعترا  واشنطن بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ونيتها نقل سفارتها إليها من تل أبيب، كذلك 

نهاء وظيفتها.  الموو  من وكالة األونروا والسعي األميركي لتفكيكها وا 
لمكان، وخارج المعادلة، عمليًا، ضاع اليسار الفلسطيني، وَتَحشَرَج صوته، عندما با  خارج الزمان وا

م  انعدام وزنه وتراج  حضوره وتأثيره في المعادلة الداخلية الفلسطينية منذ سنواٍ  ليس  بالقليلة، 
بالرغم من التأصيل التاريخي لوجود الحالة اليسارية الفلسطينية تح  عناوين مختلفة من القوى 

النضال الشعبي وجبهة التحرير والفصائل وعلى رأسها الجبهة الشعبية وحزب الشعب وجبهة 
 الفلسطينية....الخ.

في كل تلك الحراكا  والنقاشا  التي تسود الحالة الفلسطينية في شأن الواو  السياسي، يعيش اليسار 
الفلسطيني في الحقبة الراهنة، ُمحاواًل تأكيد حضوره ببيانا  إعالمية، لفظية، من دون أن يكون 

وبل الطرفين الرئيسيين في المعادلة الداخلية الفلسطينية: حركة فتح صوته مسموعًا أو ُمعتبرًا من 
 وحركة حماس.

م  استثناء  -الحال التي وصل إليها اليسار اآلن، من حيث تواض  الحضور والفعالية والتأثير
لم َتُكن صاعقة في سماٍء صافية، بل كان  منتوجًا  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحدوٍد معينة

ًا وطبيعيًا في ظل عجز فصائل وووى اليسار عن توحيد أدوارها وتطوير وتجديد ذاتها وبرامجها منطقي
وأدواتها، واستمرارها في المراوحة في المكان، من دون اإلودام على خطوا  شجاعة من خالل إعادة 

لي، ووصور النظر بالكثير من الُمسّلما  التي وام  عليها سياسا  اليسار بجانبيها التنظيمي والعم
طاردة للكفاءا  »ممارساتها بعد تسعينيا  القرن الماضي، وهي الممارسا  التي َجَعَل  منها فصائل 

باألعداد الكبيرة من ُمنتسبها وأعضائها  -من حيث تدري أو ال تدري -، فدفع «وأصحاب المهارا 
، بعد أن كان  تلك القوى ومناصريها لمغادرة صفوفها، وبالتالي إلى إضعا  دورها وتأثيرها وتقووعها

والفصائل، ووى ُمقررة بوزنها وحضورها خالل عقدي السبعينيا  والثمانينيا  من القرن الماضي، 
وبعد أن ترك  بصما  مهمة في العمل الوطني الفلسطيني إبان تلك المرحلة المذكورة، ال ُيمكن 

 تجاهلها أو نسيانها.
ين، أن حجم التأثير الخارجي في تقرير هذا األمر، ود وبالطب ، وعند الحديث عن البدائل في فلسط

يكون كبيرًا على األرجح، وود يكون حاسمًا، لكنه ُيمكن له أن َيصُغَر وأن يتواض  بتأثيراته، حال 
توافر  مساحة جيدة من عمق التفاهم بين ُمختل  الفرواء من الفلسطينيين، وبين أطرا  المعادلة 
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مي  أن أدوارهم محفوظة ومصانة، بما في ذلك فصائل اليسار المنضوية الفتحاوية، وعندما َيجد الج
في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي ضاع  في تلك الُلجة، وبات  تتغنى بتاريخها وأدوارها 

 «.حماس«و« فتح»السابقة، لكنها ال تجد لها اآلن موضعًا في زحام التسابق بين حركتي 
عصًا سحرية، فحجم التعقيدا  السياسية في المنطقة وعموم اإلوليم، تفوق  ال أحد في فلسطين، َيمِلكُ 

ودرا  الشعب الفلسطيني، وُمتعددة العناوين، وأكبر من كل الفصائل والقوى، لكن الُمهم في كل 
توحيدية، تلغي وتنهي االنقسام، وتقوم على  -األمر أن تتوفر لدى الفلسطينيين عمومًا حالة توافقية

السياسية الحقيقية، والمؤسسة الجماعية. كما في توحيد جهود فصائل اليسار الفلسطيني،  المشاركة
ووو  حاال  التخاصم والصراعا  والمكايدا  السياسية بين فصائله، وهنا تنب  أهمية عقد مجلس 
وطني فلسطيني توحيدي )البرلمان الفلسطيني الموحد للداخل والشتا (، في سياق إعادة بناء 

منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لعضويتها وفق  مؤسسا 
 أوزانها على األرض، وعبر صندوق االوتراع.

 7/2/2018الحياة، لندن، 
 

 غزة .. خطر حرب .57
 هيئة تحرير هآرتس

جادي آيزنكو ، في أن االنهيار االوتصادي في غزة من شأنه أن يحدث  األركانتحذير رئيس  إن
وضوحا. ظاهرا، العالوة  أكثرجهة عسكرية في الزمن القريب القادم ما كان يمكنه أن يكون موا

المؤكدة بين الضائقة االوتصادية الفظيعة وبين انفجار العن  مفهومة من تلقاء ذاتها. ولكن حكومة 
ي أنه كلما المفهوم الذي يهدد أمن الدولة. هذا المفهوم يستند إلى الفرضية ف أسيرةإسرائيل ال تزال 

 األخالويةكان الحال سيئا على مواطني غزة، هكذا يضع  حكم حماس. حتى لو تجاهلنا الجوانب 
والصراع ضد استمرار  اإلغالقفان سياسة  –السياسي واالوتصادي  األفقللضائقة، الفقر وانعدام 

 حكم حماس مصابان بتضاربا  ال يمكن تسويتها.
الصيغة اإلسرائيلية ليس  ناجعة. فحكم حماس  أنأثبت   اإلغالقمنذ أكثر من عشر سنوا  من 

من حكومة إسرائيل، التي ترى فيه مسؤوال عن كل ما  إسناداليس فقط لم يضع  بل تلقى حتى 
يجري في القطاع. وفي نفس الوو ، فانا ال تسمح لحماس بان تدير البنى التحتية المدنية في القطاع 

نظام  إلسقاطن العيش في نمط حياة مناسب. تسعى إسرائيل من مليوني من السكا ألكثروالسماح 
ضافة. اآلنحماس من خالل العصيان المدني، الذي لم يثر حتى  إلى ذلك، ليس لديها سياسة  وا 

 توضح من يدير غزة بعد سقوط حماس.
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وطاع غزة، تتضمن  إلعمارمؤتمر الدول المانحة خطة طموحة  أمامصحيح أن إسرائيل عرض  
كهرباء ومنظومة لتحلية المياه بكلفة تقدر بنحو مليار دوالر، ولكنها تطرح شرطين  شبكة إوامة

تمول الدول المانحة الخطة وان تتمكن من الخروج إلى حيز التنفيذ فقط تح   أنمتعذرين لتحقيقها: 
 السلطة الفلسطينية. إدارة

ار، وكأنها هي المسؤولة عن تطلب إسرائيل من الدول المانحة أن تخرج نيابة عنها الكستناء من الن
هي وسكان غزة سيصبحون رهائن  فإنهاالضائقة في غزة. ولكن حتى لو وافق  هذه الدول على ذلك 

لقدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة في غزة. وذلك في الوو  الذي تكافح فيه إسرائيل ضد كل 
 ة في غزة.تعاون بين حماس وفتح، والذي بدونه لن تتمكن السلطة من السيطر 

 إذاهذه الحجج تفر  من محتواها حجة إسرائيل في أنها غير مسؤولة عن المصيبة الواوعة في غزة. 
ما اندلع  بالفعل مواجهة عسكرية في غزة فلن يكون ممكنا عندها وبول الذريعة التي تلقي المسؤولية 

عطافة جوهرية في الحصرية عن هذه المواجهة على حماس. على الحكومة أن تبادر فورا إلى ان
المصان ، وتمنح الكثير من تصاريح العمل لسكان غزة وتسمح باالستثمارا   بإوامةسياستها، فتسمح 

 هي التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن الحرب التالية. –وتوس  تصاريح الخروج. واال  األجنبية
 هآرتس

 7/2/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
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