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 لفا ل على حدود لبنانتباشر بناء الجدار ا "إسرائيل" .1

باشرت إسرائيل بناء جدار إسمنتي على حدود لبنان الذي حذر من أنه سيمنع إقامته داخل أراضيه، 
 وذلك وسط مخاوف من مواجهة عسكرية إذا وقع التعدي على حدود لبنان البرية والبحرية.

ع الغربي من الحدود وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن إسرائيل شرعت في إقامة الجدار بالقطا
  وتحديدا قرب منطقة رأس الناقورة.

وأضاف أنه سيمتد من بلدة حانيتا في القطاع األوسط من الحدود باتجاه البحر المتوسط في المرحلة 
 األولى، وفي مرحلة ثانية بين بلدتي مسغاف عام والمطلة.

هللا من احتالل البلدات  وتابع أن مبرر إسرائيل المعلن لبناء الجدار اإلسمنتي هو منع حزب
اإلسرائيلية الحدودية أو أسر جنود فيها في حال مواجهة جديدة بين الطرفين، وأشار إلى أن الجيش 
اإلسرائيلي يتحدث عن أن الجدار سيحمي تلك البلدات من أي صواريخ مضادة للدروع قد تستهدف 

 ت العسكرية والمدنية هناك.المنازل القريبة من خط الحدود، ومنع الحزب من مراقبة التحركا
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ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر إسرائيلية أن الجدار اإلسمنتي سيقام داخل حدود إسرائيل وفق 
 .2000الحدود التي تم ترسيمها بعد االنسحاب اإلسرائيلي من جنوبي لبنان في العام 

منها تقع  18سرائيلي، ألف إ 156بلدة إسرائيلية حدودية يقطنها  55وأشار المراسل إلى أن هناك 
ووفق المراسل أيضا، فإن الخالف األبرز ليس على الحدود البرية وإنما على  مباشرة بمحاذاة الجدار.

 الحدود البحرية.
وأوضح أن لبنان يريد أن يكون خط الحدود المائية بزاوية تسعين أي بشكل مستقيم من نقطة رأس 

، في حين أن إسرائيل ترى أن الخط يجب أن يكون إلى الناقورة باتجاه المياه االقتصادية مع قبرص
الشمال منه بزاوية عشرين، مما يبقي تحت السيطرة اإلسرائيلية نحو ألف كيلومتر مربع متنازع عليه 

 مع لبنان تضم حقول غاز غنية.
وقد نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني أن أعمال البناء في الجدار الفاصل تجري بعيدا عن 

 النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل على طول الخط األزرق. 
 8/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أشرف العجرمي: لقاءات مع أطراف إسرائيلية إلحياء العملية السياسية .2

كشف نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي، التابعة لمنظمةة التحريةر،  :األناضولوكالة 
، عةةةن لقةةةاءات مةةةع أطةةةراف إسةةةرائيلية قريبةةةا ، للةةةدفع نحةةةو إحيةةةاء 8/2/2018 رمةةةي، الخمةةةيسأشةةةرف العج

وأوضح العجرمي، في حديث لوكالةة ااألناضةولا، أن القةاء  جةرى فةي ذلةك السةياق،  العملية السياسية.
وأضةةةاف أن اللقةةةاء  مةةع مجموعةةةات إسةةةرائيلية مسمنةةةة بالسةةةالم، قبةةةل أيةةةام، بالعاصةةةمة اإليرلنديةةةة دبلةةةنا.

 لوبي ضاغط على المستوى السياسي اإلسرائيلي، نحو إحياء العملية السياسية. إيجادي بهدف أجر 
وقال إن اللقاء الذي جرى في دبلن، شةاركت فيةه شخصةيات فلسةطينية رفيعةة، بيةنهم مستشةار الةرئيس 

، للشةةسون الدينيةةة والعالقةةات اإلسةةالمية، محمةةود الهبةةاب، ووزراء سةةابقون، ومسةةسولون فةةي حركةةة فةةتح
وأكةد العجرمةي وجةود  عضاء في الكنيسةت، ومةن حةزب العمةل، ومسيةدين للسةالم، شةاركوا فةي اللقةاء.أ و 

الةةةدولتين،  احاجةةةة إلفهةةةام اإلسةةةرائيليين أن الوضةةةع القةةةائم خطيةةةر للغايةةةة، وأن فقةةةدان األمةةةل مةةةن حةةةل  
 وبةةين أن م ةةل تلةةك والتنصةةل مةةن مرجعيةةات العمليةةة السياسةةية، سةةيعود بالضةةرر علةةى كةةل األطةةرافا.

 اللقاءات ستتواصل، ويجري العمل على توسيع نطاقها، وإشراك عناصر إسرائيلية جديدة فيها.
 9/2/2018 ،العربي الجديد، لندن  
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 "إسرائيل" تتبع سياسة ممنهجة لتقويض حّل الدولتين: الحمد هللا .3
 الةةةوزراء رئةةةيس ، أنرام هللا، مةةةن 8/2/2018 ،وكالـــة األنبـــاء والمعلومـــات الفلســـطينية  وفـــا نشةةةرت 

فةي رام هللا، المنسةق الخةاص ل مةم المتحةدة  8/2/2018 د. رامةي الحمةد هللا التقةى الخمةيس الفلسطيني
لعمليةةة السةةالم فةةي الشةةرق األوسةةط نيكةةوالي ميالدينةةوف، حيةةث بحةةث معةةه ةخةةر التطةةورات السياسةةية، 

تتبةع سياسةة ممنهجةة  اإسرائيلاوأشار الحمد هللا إلى أن  والمستجدات على صعيد المصالحة الوطنية.
ها لعدد مةن وسن   اإلجراءات،من  الدولتين، خاصة تصعيدها االستيطاني، واتخاذها عددا   لتقويض حل  

كةةد الحمةةةد هللا أو  قةةوانين بهةةدف تغييةةر الوضةةع القةةانوني والتةةاريخي القةةةائم خاصةةة فةةي القةةدس المحتلةةة.
 اإسةةةرائيلاطةةةوات جديةةةة إللةةةزام ضةةةرورة اتخةةةاذ مسسسةةةات المجتمةةةع الةةةدولي، ال سةةةيما األمةةةم المتحةةةدة، خ

 اإلسةةالميةبوقةةف تصةةعيدها العسةةكري واالسةةتيطاني، وتةةوفير حمايةةة دوليةةة ألبنةةاء شةةعبنا، وللمقدسةةات 
 والمسيحية من انتهاكات االحتالل ومستوطنيه. 

رامي الحمد هللا اجتمع في رام هللا الخميس مع أن  ،رام هللا، من 8/2/2018 ،القدس، القدسوأضافت 
 تحاد األوروبي لدى فلسطين رالف تةراف لبحةث تنسةيق مشةاريع االتحةاد المقبلةة فةي فلسةطين.مم ل اال

وذكةر بيةةان صةةادر عةن مكتةةب الحمةةد هللا أنةةه بحةث مةةع تةةراف امتابعةة مخرجةةات االجتمةةاع االسةةت نائي 
 بمقر االتحاد األوروبي في العاصمة البلجيكية في بروكسلا. للمانحين، الذي عقد مسخرا  

 
 لمطلوب من بريطانيا تصحيح الظلم التاريخي وتحّمل المسؤوليةعشراوي: ا .4

التقةةةت عضةةةو اللجنةةةة التنفيذيةةةة لمنظمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية د. حنةةةان عشةةةراوي فةةةي مكتبهةةةا  :رام هللا
 الطرفان ةخر التطةورات المحليةة واستعرضالقنصل البريطاني العام فيليب هول،  8/2/2018الخميس 

لعةةةب دور إيجةةةابي وبن ةةةاء فةةةي إنهةةةةاء  إلةةةىت عشةةةراوي الحكومةةةة البريطانيةةةةة ودعةةة واإلقليميةةةة والدوليةةةة.
اإلسرائيلي، وأن تعمل بشكل قانوني وسياسي وأخالقي لتصحيح الظلم التاريخي الذي ُالحةق  االحتالل

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967بدولة فلسطين على حدود  واالعترافبالشعب الفلسطيني 
 8/2/2018 ،القدس، القدس

 
 ام هللا: اتفاق على توحيد الجهود لنصرة قضية الالجئينر  .5

، علةةى 8/2/2018 فةةي رام هللا الخمةةيس اإلعةةالمليةةه وزارة إاتفةةق المشةةاركون فةةي اجتمةةاع دعةةت  :رام هللا
 15باعتبةةار يةةوم  اإلعالميةةةالمتاحةةة إلطةةالق الحملةةة  اإلمكانيةةاتبةةذل الجهةةد المطلةةوب وتسةةخير كافةةة 

 الفلسطيني الوطني. اإلعالمإعالميا  لاللتفاف حول قضية الالجئين، يقوده شباط الحالي يوما  وطنيا  
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يةتم العمةل عليهةا محليةا وعالميةا لنصةرة قضةية الالجئةين وحشةد  إعالميةةحملةة  إطةالقكما اتفقةوا علةى 
الةةدعم الةةدولي إلسةةناد قضةةيتهم والمسسسةةات الراعيةةة لهةةم، وتقةةوم هةةذه الحملةةة علةةى يةةوم إعالمةةي مفتةةو  

كافةةة وإطةةالق هاشةةتاج االالجئةةون خةةارج المسةةاومةا واالكرامةةة ال تقةةدر بةة منا  اإلعالميةةةل عبةةر الوسةةائ
وربطها بالنكبة التي يمر عليها هذا العةام سةبعة عقةود مةن اللجةوء فةي المنةافير وتةذكير العةالم بقراراتةه 

بعةةات النكبةةة المسجلةةة بشةة نها والتةةذكير بةةالحقوق المسةةلوبة لماليةةين الالجئةةين الةةذين مةةا زالةةوا يعيشةةون ت
 ويعانون ظروف الحياة الصعبة، بعيدا عن وطنهم.

 8/2/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 الحمد هللا: دمج موظفي غزة موجود ضمن الموازنة المالية الجديدة .6

ينتهم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا أن دمج موظفي غزة، الذين ع: أحالم حماد - غزة
 موجةةود ضةةمن الموازنةةة الماليةةة الجديةةدة، التةةي أقرتهةةا حكومةةة التوافةةق. ،2007حركةةة حمةةاس بعةةد عةةام 

خالل حفل تخريج الفوج األول مةن برنةامج إعةداد القةادة مةن المدرسةة الوطنيةة لة دارة  ،وقال الحمد هللا
عاب المةةةوظفين أيضةةةا ، التابعةةةة لةةةديوان المةةةوظفين العةةةام: اغةةةزة موجةةةودة فةةةي الموازنةةةة الجديةةةدة، واسةةةتي

 والمطلوب من حماس تمكين الحكومة وتسليمها صالحياتها في قطاع غزةا.
 9/2/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 ُتحّمل االحتالل مسؤولية اختطاف طفلين "الخارجية الفلسطينية" .7

حةام ة يتسةهار علةى اقتعمر أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إقدام مسةتوطنين متطةرفين مةن مسةت
سةنوات  وطةه  8منزل المةواطن رزق زيةادة فةي قريةة م دمةا جنةوبي نةابلس، واختطةاف الطفلةين حسةام  

وحملةةت الةةوزارة الحكومةةة اإلسةةرائيلية المسةةسولية الكاملةةة  ة.عمر سةةنوات  ومحاولةةة جرهمةةا إلةةى المسةةت 10 
ودي المةةةنظم والمباشةةةرة عةةةن هةةةذه الجريمةةةة وغيرهةةةا مةةةن الجةةةرائم التةةةي ترتكبهةةةا عصةةةابات اإلرهةةةاب اليهةةة

ات الضةةفة الغربيةةة المحتلةةة، مسكةةدة أن هةةذه الجةةرائم تةةتم بحمايةةة قةةوات االحةةتالل عمر المنتشةةرة فةةي مسةةت
 وأذرعها المختلفة، التي توفر الغطاء والحماية لتلك العصابات اإلجرامية. 

 9/2/2018 ،الخليج، الشارقة
 
 يةخبراء: الموازنة الفلسطينية لم تتأثر بوقف المساعدات األمريك .8

بوقةف  يةفلسةطينال للسةلطةرجح خبراء في الش ن االقتصادي عةدم تة ثر الموازنةة العامةة  :وفا – رام هللا
المساعدات المقدمة من الواليةات المتحةدة لدولةة فلسةطين، ألنهةا مسةاعدات ال تةدخل للموازنةة بةل تقةدم 
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ة العاملةةة فةةي لمشةةاريع مختلفةةة عةةن طريةةق مسسسةةات غيةةر حكوميةةة، وتنفةةذ عبةةر المسسسةةات األمريكيةة
وقلةةل الخبةةراء مةةن تةة ثير القةةرار األمريكةةي علةةى الةةدول المانحةةة التةةي تقةةدم مسةةاعدات لشةةعبنا،  فلسةةطين.

مةع هةذه الةدول مةن أجةل تواصةل تقةديم المسةاعدات ألبنةاء  وسياسيا   مطالبين بضرورة العمل دبلوماسيا  
 .شعبنا، ومواصلة الجهد الدبلوماسي المميز المبذول نصرة لحقوق شعبنا

وحسةةب بيانةةات وزارة الماليةةة الفلسةةطينية، فقةةد تراجةةع الةةدعم األمريكةةي للميزانيةةة الفلسةةطينية فةةي األعةةوام 
/ مليةةةون دوالر  نهايةةةة تشةةةرين األول 75 نحةةةومليةةةون شةةةيكل   265الخمسةةةة األخيةةةرة حتةةةى وصةةةل إلةةةى 

ب وبحسةةب اإلحصةةاءات، فةةإن مجمةةوع مةةا قدمتةةه الةةدول مجتمعةةة مةةن مسةةاعدات للشةةع .2017أكتةةوبر 
حةةو مليةةار نمليةةار دوالر، مةةا يعةةادل بالمتوسةةط  37الفلسةةطيني منةةذ قيةةام السةةلطة حتةةى ا ن بلةة  نحةةو 

مليةون دوالر بضةمنها  700-600، لكن في ةخر سنتين تراجعةت المسةاعدات إلةى ونصف دوالر سنويا  
عدات وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشةتية، إن حجةم المسةا المساعدات األمريكية.

أن اواشةةةنطن ال تقةةةدم  وأضةةةاف مليةةةون دوالر فقةةةط. 500حةةةو ناألمريكيةةةة الةةةذي يةةةدفع سةةةنويا لفلسةةةطين 
 ا، مقلةةال مةةن تةة ثير القةةرارات األمريكيةةة بقطةةع المسةةاعدات المقدمةةة إليهةةا.مباشةةرا  لخزينةةة السةةلطة تمةةويال  

، مسةاعدات 1994وأضاف اشتية أن االواليةات المتحةدة قةدمت مةرتين إلةى ثةالث مةرات فقةط، منةذ عةام 
مةن  مليةون دوالر فقةطا. 60–50مباشرة للسلطة، بينما يبل  حجم المشاريع الممولة منهةا سةنويا  حةوالي 

جانبةه، قةةال الخبيةر فةةي الشةسون االقتصةةادية د. نصةةر عبةد الكةةريم، إن المسةاعدات الخارجيةةة ال يمكةةن 
فيرهةا ومةن الصةعب التعويةل مليةون دوالر يصةعب تو  700االستغناء عنها في فلسةطين إذ تشةكل قرابةة 

منهةا يةذهب  يسةيرا   على الضرائب، ولكن من السهولة االستغناء عةن المسةاعدات األمريكيةة ألنةه جةزءا  
 للموازنة والباقي يتم تطويل مشاريع تطويريه فيه وبالتالي يمكن ت جيل المشاريع التطويرية.
 8/2/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ب"إلرهاـ"او الجيل الثاني لمعاريف: أحمد جّرار ه .9

، تقريرا  اإللكترونينشرت صحيفة معاريف العبري ة، الخميس، على موقعها  زهير أندراوس: - الناصرة
سريعا  ربطت فيه بين استشهاد أحمد جرار، الليلة قبل الماضية، ووالده الشهيد نصر جرار الذي 

تباٍك مسل ٍح في مدينة طوباس، الواقعة في ، خالل االنتفاضة ال ني ة، في اش2002استشهد في العام 
ووصفت الصحيفة العبري ة الشهيد أحمد ب ن ه من الجيل ال اني  شمال الضفة الغربية المحتل ة.

ل رهاب، على حد  تعبيرها، الفتة  في الوقت عينه إلى أن ه َمْن نفذ  عملية قتل الحاخام رازيئيل شيفا  
وأشارت إلى أن  أحمد هو نجل الشهيد نصر الذي كان  ٍر.قرب بلدة تل غرب نابلس قبل نحو شه

 أحد كبار قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجنا  العسكري  لحركة حماس.
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وأضافت ب ن  والده رفض االستسالم بعد محاصرة المنزل الذي كان يتحصن به خالل عملية االسور 
إلسرائيلي  األسبق، أرئيل شارون، والتي قضت الواقيا، وهي العملية التي أطلقها رئيس الوزراء ا

بإعادة احتالل الضف ة الغربي ة، واسُتشهد إثر ذلك بنيران دبابٍة إسرائيلي ٍة، وكان ُيخطط قبل استشهاده 
 لسلسلٍة من الهجمات التفجيري ة بما في ذلك هجوٍم ضخٍم في بنايٍة شاهقٍة.

د ت الصحيفة على أن  جرار ا ألب كان يتنقل على كرسي متحر ك بعد أْن فقد عالوة  على ذلك، شد 
، واستخدام مصطلح احادث عملا في األجندة العبري ة 2001ساقيه ويده خالل احادث عملا في عام 

يعني أن ه ُأصيب خالل تحضيره لعبواٍت ناسفٍة. ومع ذلك، قالت الصحيفة، نقال  عن مصادر أمني ٍة 
 هجمات بعد إصابته بجروٍ  خطيرٍة.رفيعٍة في تل أبيب، إن ه واصل التخطيط ل

 8/2/2018، رأي اليوم، لندن
 
 جرار على اغتيال جمعة غضب شعبي جديدة ردا  تدعو ل الفصائل .11

دعت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية إلى جمعة غضب شعبي جديدة ردا على 
 د الشعب الفلسطيني.اغتيال الشهيد أحمد جرار وتصعيد االحتالل اإلسرائيلي المتواصل ض

وطالبت الفصائل الشعب الفلسطيني بالخروج في مسيرات حاشدة غدا الجمعة تحت شعار اجمعة 
 الشهيد أحمد جرارا، والتوجه إلى نقاط التماس مع االحتالل في كافة األراضي الفلسطينية.

اء الشهيد أحمد بدورها، دعت حركة حماس إلى النفير الجماهيري العام عقب صالة الجمعة وفاء لدم
مسيرات الت بين الرمزية الحاشدة في شتى المحافظات وأداء صالة بجرار، كما دعت للمشاركة 

وفي السياق، دعت حركة الجهاد إلى تصعيد المقاومة والمواجهات مع  الغائب على رو  الشهيد.
دعت حركة كما  كافة األراضي الفلسطينية.باالحتالل واعتبار الجمعة يوم تصعيد وغضب شعبي 

فتح إلى اعتبار الجمعة يوم غضب على نقاط التماس مع االحتالل نصرة للقدس ووفاء لدماء 
 الشهداء.

 8/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 لتنسيق األمنياان لدور السلطة في احتجاج على كلمة عزام األحمد بعزاء الشهيد جرار في عمّ  .11

ر في العاصمة األردنية عمان، على كلمة عضو احتج أفراد من عائلة الشهيد أحمد جرا: عم ان
 اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام األحمد داخل خيمة العزاء بةاعرس الشهيدا، مساء يوم الخميس.
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وطلب المحتجون من األحمد عدم الحديث، إال أنه أصر على التحدث داخل العزاء وإكمال كلمته، 
مشان هللا انهي كرمال  نهي الكلمة ورو ، انتو سلمتوه: اااألشخاصرغم تعالي األصوات، وقال أحد 

 الشهيدا، وقال ةخر احتجاجا : اأوقفوا التنسيق األمني أولا.
 8/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل يدعي إحباط محاولتي طعن في الخليل .12

تي طعن في مدينة ادعى جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم الخميس أنه تمكن من إحباط محاول: الخليل
وذكرت القناة السابعة العبرية أن فلسطينيا  يحمل سكينا   الخليل، مشيرا  إلى اعتقاله ألحد المنفذين.

حاول طعن مجموعة جنود قرب مخيم الفوار في الخليل دون وقوع إصابات، الفتة إلى أنهم تمكنوا 
إن فلسطينيا  ةخرا  حاول طعن في سياق متصل، قالت مصادر عسكرية  من السيطرة عليه واعتقاله.

مجموعة مستوطنين قرب حلحول شمالي الخليل، ف طلق جنود من الجيش النار في الهواء فانسحب 
 من المكان دون أن يصيب أيا منهم.

 8/2/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 سنة 15من بيت لحم بعد قضائهما  قّساميين اإلفراج عن أسيرين .13

سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء الخميس، عن أسيرين من بلدة الخضر جنوب  أفرجت: بيت لحم
وقالت مصادر محلية إن األسيرين المحررين هما:  عاما في األسر. 15بيت لحم، بعد ان امضيا 

عاما ، وكانا قد اعتقال  45هللا محمد عيسى   عاما ، ورزق عبد 39محمد حسن عيسى أبو صرة  
وجرى ل سيرين استقبال كبير ونظم لهم  بدعوى مقاومة االحتالل. 2003م في شهر شباط من العا

 موكب سيارات طاف أحياء وشوارع البلدة.
 9/2/2018، فلسطين أون الين

 
 الفساد هةعلى خلفية التحقيقات بشب تبادل اتهامات بين نتنياهو وقائد الشرطة اإلسرائيلية .14

زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وروني الشيخ، تبادل رئيس الو : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
على خلفية التحقيقات التي تجريها الشرطة مع نتنياهو  االتهاماتالمفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، 

وكتب نتنياهو على صفحته في افيسبوكا في ساعة مت خرة من مساء األربعاء، امن  بشبه الفساد.
شرطة يكرر التلميح والوهم غير الصحيح ب ن رئيس الوزراء الصادم اكتشاف أن المفتش العام لل

 نتنياهو أرسل محققين خاصين وراء ضباط الشرطة الذين يحققون معها.
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 األموروأضاف نتنياهوا اكل شخص الئق يجب أن يس ل نفسه كيف يستطيع من يقول م ل هذه 
متحيزة عنه؟ لقد تم إلقاء الوهمية عن رئيس الوزراء التحقيق معه بموضوعية وتقديم توصية غير 

 ظالل كبيرة حول تحقيقات الشرطة والتوصيات المتعلقة بنتنياهوا.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن الشيخ ألمح في مقابلة متلفزة أمس إلى قيام من وصفهم بشخصيات 

اد نافذة باستخدام محققين خاصين للتحري عن ضباط الشرطة الذين يتولون التحقيق في ملفات الفس
كما ت تي االنتقادات التي وجهها نتنياهو بعد أن عقد الشيخ جلسة أمس مع  المنسوبة لرئيس الوزراء.

مسسولين كبار في الشرطة لبحث رفع توصيات إلى النيابة العامة بتقديم الئحة اتهام ضد نتنياهو 
 بشبه الفساد.

 8/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 
 من قبل لبنان وسورية إعالن حرب بـ"إسرائيل" بمثابة تية: استهداف البنى التحشتاينس .15

اإسرائيل ستعتبر  قال يوفال شتاينتس، وزير الطاقة اإلسرائيلي، إن :عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
 استهداف البنى التحتية التابعة لها، بم ابة إعالن حرب شاملة من ِقبل لبنان وسورياا. 

صحيفة يديعوت احرونوت، اليوم الخميس:ا إن التعاون الوثيق وأضاف، بحسب الموقع اإللكتروني ل
بين النظام السوري وحزب هللا يجعلهما كيانا واحداا. وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن شتاينتس كان يرد 
على اتهديدات حزب هللا بضرب منصات ةبار الغاز الطبيعي اإلسرائيلية، في البحر األبيض 

إن إسرائيل ال تريد الحرب ولكن إذا اقتضت الضرورة فإنها ستخاطر من  وقال شتاينيتس:ا المتوسطا.
ل سوري ومع ذلك فقد  قاعدة أمامية إيرانية وَتسلح حزب هللا بصواريخ دقيقةا.  إلى ةأجل منع تحو 

كف لبنان عن توجيه  إذاولبنان معنيان في حل دبلوماسي، وذلك  إسرائيل أناستدرك:ا اعتقد 
تطورا في العالم للدفاع عن منشآتها  األك رتملك القدرات  إسرائيل إنشتانيتس:ا التهديدات ا. وقال 

 الالزمة لحماية هذه المنشآتا.  اإلجراءاتالنووية، لكنها ال تكتفي بذلك وتقوم باتخاذ كل 
 8/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 األمن لقرارات مجلس ا  نتهاكا لحدود لبنان "مسؤول إيرانيزيارة "تشتكي لدى األمم المتحدة:  "إسرائيل" .16

اشتكت إسرائيل لدى األمم المتحدة ما وصفته بةاتقصيرا وحدة بع ة حفظ السالم في جنوب لبنان 
 يونيفيل  تجاه الحراك اإليراني المشبوه واالستفزازي على الحدود الشمالية إلسرائيل، معتبرة  أن  ازيارة 

اإلسرائيلية، التي رافقه فيها مسسولون  -الحدود اللبنانية  المسسول اإليراني ةية هللا إبراهيم رئيسي إلى
 من حزب هللا بزي عسكري ومسلح، شكلت انتهاكا صارخا لقرارات مجلس األمن الدوليا.
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نشرت شبكة افوكس نيوزا اإلخبارية األميركية احصريا ا مضمون رسالة الشكوى التي قدمها سفير و 
إلى أمين عام المنظمة انتونيو غوتيريس ومجلس األمن  إسرائيل لدى األمم المتحدة داني دانون 

الدولي. وتضمنت الرسالة تحذيرا  جديدا  من اسلوك إيران المزعزع لالستقرار في لبنان، ومن عواقب 
 المتحدةا. األممترك احزب هللاا يتحرك على هواه من دون رقابة من جانب 

اتمت داخل  اإلسرائيلية-ئيسي للحدود اللبنانية وأشارت الرسالة المكونة من صفحتين إلى أن  زيارة ر 
 مسلحينا. أفراد أيالمتحدة وخالية من  ل مممنطقة حيادية منزوعة السال  تابعة 

تظهر رئيسي وهو يتفقد  اإللكترونيةولفتت الرسالة إلى صور منشورة على مواقع التواصل االجتماعي 
سول اإليراني اأدلى بتعليقات استفزازية حول التحرير ب ن المس وأفادتالمواقع العسكرية لةاحزب هللاا، 

 الوشيك للقدسا، واشكر حزب هللا على موقفه ضد النظام الصهيونيا.
 8/2/2018المستقبل، بيروت، 

 
 في األردن جديدا   فايسبرود سفيرا  الخارجية اإلسرائيلية ترشح  .17

ارجية اإلسرائيلية، يوم الخميس، قررت لجنة التسميات في وزارة الخ: عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
وقال إيمانويل نخشون،  تسمية أمير فايسبرود، سفيرا جديدا إلسرائيل في العاصمة األردنية، عمان.

المتحدث بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة األناضول، 
ولم يحدد نخشون موعد مصادقة الحكومة  يلية.إن التسمية ما زالت تتطلب موافقة الحكومة اإلسرائ

اإلسرائيلية على هذه التسمية، ومن ثم موعد تقديم السفير الجديد أوراق اعتماده إلى السلطات 
 األردنية.

 8/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 
 بالضفة دفع بكتائب عسكرية خشية التصعيد وعمليات جديدةي يسرائيلالجيش اإل .18

دادا لموجة غضب شديدة تتحضر لها المناطق الفلسطينية، في سياق إحياء اجمعة رام هللا: استع
الغضب العاشرةا، قرر رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال غادي ةيزنكوت، إرسال ثالث 

 كتائب عسكرية جديدة للضفة، خشية من اندالع مواجهات عنيفة وموجة عمليات ضد االحتالل.
يد بعد عملية تقييم أجراها رئيس أركان االحتالل، خالل جولة قام بها في الضفة وصدر القرار الجد

الغربية، واستمع هناك لتقارير من أجهزة أمن االحتالل في المنطقة. وتشير تقديرات جيش االحتالل 
وتسكد تقديرات جيش  إلى أن هناك حافزية جدية في وسط الفلسطينيين لتنفيذ عمليات جديدة.

ن المواجهات ستتواصل في األيام المقبلة، وأن هناك مسشرات إلى النية بتنفيذ عمليات االحتالل أ
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أخرى من قبل مجموعات منظمة أو أفراد، وهو ما دفع الجيش إلرسال اكتائب عسكرية نوعيةا 
 للضفة، من ضمنها وحدات خاصة. 

 9/2/2018، القدس العربي، لندن
 
 أبو خضيرالفتى محمد قتلة  بات ضدّ المحكمة العليا اإلسرائيلية تثبت العقو  .19

بحق ثالثة مستوطنين  2016تل أبيب: ثبتت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس، العقوبات الصادرة عام 
 .2014إسرائيليين، قاموا بخطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حيا عام 

عاما على ال الث.  21م، وعقوبة السجن ويبقي القرار هذا على حكمين بالسجن المسبد على اثنين منه
عاما  واثنين من المتآمرين  33ورفضت المحكمة العليا االستئناف المقدم من يوسف حاييم بن ديفيد  

معه لم يكشف عن اسميهما، ألنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، وفقا لما نقلته الصحافة 
 .2016زية بحقهم التي صدرت عام الفرنسية. وثبتت بالتالي، قرارات المحكمة المرك

 9/2/2018الشرق األوسط، لندن، 
 
 وثائقّي عن وحدة التجّسس اإلليكتروني في الجيش اإلسرائيليّ تل أبيب: فلم  .21

  الذي أنتجه مارتن هايمل صانع األفالم 8200الفيلم الوثائقي التلفزيوني الجديد  الوحدة : ندى حطيط
ة  م قص  فاع   ا8200لوحدة اااإلسرائيلي المعروف يقد  سال  التجسس اإلليكتروني في جيش  الد 

ابقين، إذ بالطب ع يلف  عمل  اإلسرائيلي  من خالل تتبع مصائر بعض خريجيها من المجن دين الس 
الوحدة ذاتها ستار حديدي من السري ة والغموض حتى أن المجندين فيها ال يصر   لهم بتحديد مكان 

 م.عملهم أو نوعيته حتى لعوائله
 9/2/2018، القدس العربي، لندن

 
 والميول السياسية لسفارة األميركيةحول القدس وا استطالع إسرائيلي .21

أظهر استطالع امسشر السالما، الذي صدر أمس، األربعاء، عن االمعهد اإلسرائيلي : بالل ضاهر
الواليات    يعتقد أن موقف رئيس%70للديمقراطيةا، أن غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل  

منهم  %16إلسرائيل. ويعتقد  المتحدة، دونالد ترامب، حيال القضي ة الفلسطيني ة وطرق حل ها، منحاز
تعتقد أن موقفه داعم للقضية الفلسطينية. أم ا في  %4أن  موقفه حيادي، وأقلية ال ُتذكر بنسبة 
ء أن  ترامب منحاز إلسرائيل من المشتركين باالستفتا %83المجتمع الفلسطيني في الداخل، فقد اعتقد 

 بشكل كامل.
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أن  هناك أهمي ة بالغة لنقل السفارة  %65وفيما يتعلق بنقل السفارة األميركية للقدس المحتلة، اعتبر 
األميركية إلى القدس المحتلة ب قرب فرصة، وذلك لمصلحة إسرائيل، كما سبق وصر   ترامب. 

يعتقد أن  تصريحات نائب  %55ي اإلسرائيلي بنسبة باإلضافة إلى ذلك أن أغلبية الجمهور اليهود
الرئيس األميركي، مايك فينس، خالل خطابه في الكنيسيت، أن ه سيتم نقل السفارة األميركية إلى 

 ، ستنفذ.2019القدس المحتلة حتى نهاية ال 
ساهم  ورأى نصف الجمهور اليهودي اإلسرائيلي أن  رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو،

أن ه أضرها. لكن النتائج تختلف بين  %43بشكل جاد في تحسين مكانة إسرائيل، فيما اعتقد 
يسمنون بهذه المقولة، ثلث ممن  %60التوجهات السياسية: معظم اليمين اإلسرائيلي بنسبة تزيد عن 

 من ممن يوصفون باليسار. %15يوصفون بالوسطية السياسية، و
ليهودي اإلسرائيلي إنه يفضل أن تشارك األحزاب الدينية في الحكومة، فقط من الجمهور ا %27وقال 

   عدم مشاركتهم في الحكومة.%53فيما تفضل األغلبية  
 من المستطلعين اليهود وجود شبه بين دراسة التوراة في الييشيفاة والخدمة في الجيش. %70ورفض 

من  %60ة اإلسرائيلية، رفض يتعلق بطالبي اللجوء، وهذا الموضوع مطرو  بقوة على الساح
الجمهور اليهودي إظهار الرحمة تجاه أبناء الشعوب األخرى التي تطلب لجوء والسما  لهم بالبقاء 

من المستطلعين العرب عن  %58في الدولة. لكن النتيجة مختلفة بين أبناء األقلية العربية، فقد عبر 
 موافقتهم على استيعاب الالجئين األفارقة.

من اليهود قرار الحكومة اإلسرائيلية بطرد الالجئين األفارقة، بادعاء أن الحكومة  %69وأيد 
 اإلسرائيلية اتفقت مع دول أفريقية الستقبالهم.

 8/2/2018، 48عرب 
 
 للمجتمع الدولي واالحتالل "رسائل تحذير"تنظم أولى الفعاليات االحتجاجية وتبعث بـ "أنقذوا غزة" .22

الخطوات لتوجيه الغضب الشعبي نحو ااالنفجارا باتجاه إسرائيل،  أشرف الهور: في أولى -غزة 
بسبب األزمات الكبيرة التي تعصف بقطاع غزة، وتهدد بانهيار كل القطاعات بما فيها الصحية، 
نظمت المسسسات الخيرية واإلغاثية، اعتصاما عند أقرب حاجز يفصل شمال القطاع عن الحدود 

 الصحة عن وفاة طفل لعدم توافر العالج الالزم له. اإلسرائيلية، فيما أعلنت وزارة
وتجمع حشد كبير من الفلسطينيين يم لون قطاعات المرضى والجرحى وذوي االحتياجات الخاصة، 
عند معبر بيت حانون اإيرزا شمال قطاع غزة، الذي يصل القطاع بإسرائيل، في إطار موجة 

 القطاع المحاصر. االحتجاجات الشعبية على ما ةلت إليه األوضاع في
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وشارك في التظاهرة مصابون برصاص االحتالل الذي تسبب في تلف عظام األقدام، وصلوا للمكان 
على الكراسي المتحركة، والعكاكيز الطبية. وحمل المشاركون الذين خرجوا ضمن فعالية اأنقذوا غزةا 

ات تندد بالصمت الدولي التي ينظمها تجمع المسسسات الخيرية التي ت ثرت ك يرا بالحصار، الفت
على ما يجري في غزة، وتحمل إسرائيل المسسولية الكاملة عن الوضع الحالي، وما سينتج عنه 

 مستقبال.
وقال ظريف الغرة، أحد منظمي اأنقذوا غزةا، في كلمة له خالل التظاهرة إن اختيار المكان يحمل 

الدولية العاملة في غزة، وإلى األمم العديد من الرسائل، التي سعوا إليصالها إلى كل المنظمات 
وأكد أن من بين الرسائل التي يحملها مكان  المتحدة التي يستخدم موظفوها المعبر في تنقالتهم.

التظاهرة، توجيه انتقاد للمجتمع الدولي لعدم تحركه حتى اللحظة لرفع الحصار، والت كيد على أن 
 إلىتعرض له أهالي غزة من أزمات، داعيا االستمرار في حالة الصمت تعد امشاركةا في ما ي

وأشار إلى أن المرضى وأصحاب اإلعاقة لم يعودوا يحتملون  االتحرك السريعا وإنهاء م ساة غزة.
تبعات الحصار الكارثية التي تهدد حياتهم. وقال إن الك ير من المرضى ايتساقطون نتيجة الحصار 

 ، وجدد مطالبته للعالم بالتحرك من أجل اإنفاذ غزةا.واألمراض التي تزاد يوما بعد يوم بين السكانا
وكان تجمع المسسسات اإلغاثية قد أطلق قبل أسبوعين نداء استغاثة حذر فيه من انهيار كامل 
الخدمات التي يقدمها  الف األسر الفقيرة واأليتام والمرضى، بسبب سياسات الحصار المالي، وأعلن 

 سانياا.وقتها قطاع غزة امنطقة منكوبة إن
ألف طفل يتيم يعانون من عدم  17واستعرضت تلك المسسسات الواقع المرير في غزة، حيث يوجد 

 ألف شخص من ذوي االحتياجات الخاصة، يحتاجون إلى 50وجود كفاالت مالية لهم، إضافة إلى 
تحت خط االفقر  %65، منهم %80 لحوالي، عالوة على ارتفاع نسبة الفقر االت هيل واإلغاثةا

المدقعا، وحذر وقتها رئيس تجمع المسسسات اإلغاثية بةااالنفجارا، باإلضافة إلى عدم توفر الك ير 
 من األصناف الطبية.

 9/2/2018، ، لندنالقدس العربي
 
 في ثالجاتها شهيدا   19في مقابر األرقام و شهيدا   260تحتجز  "إسرائيل" .23

شهيدا في ما يسمى  260ات االحتالل تحتجز قو  إنقال مدير مركز القدس عصام العاروري : رام هللا
سرور من بيت لحم  أبو، وتسعة عشر شهيدا في ثالجاتها اقدمهم الشهيد عبد الحميد األرقاممقابر 

العاروري في حديث لةاصوت فلسطينا الرسمية صبا  اليوم  وأوضح .2016والمحتجز منذ عام 
تشرعها، والقضاء  أنسياسة العنصرية قبل اتمارس هذه ال اإلسرائيليالخميس أن سلطات االحتالل 
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المحاكم اإلسرائيلية مهلة ستة اشهر  إعطاءيساهم في تعزيز هذا القانون من خالل  اإلسرائيلي
 لشرعنة عملية احتجاز ج امين الشهداء.ا

 8/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 من وفاة مرضى بسبب نقص العقاقير عادوا من غزة يحذرون  "48فلسطينيي "أطباء من  .24

من زيارة إلى قطاع غزة، وحذروا في تقرير لهم،  48عادت مجموعة من أطباء فلسطينيي  تل أبيب:
من قرب انهيار الجهاز الصحي. وأكدوا أن هناك مرضى توفوا بسبب النقص الشديد في األدوية 

مرة في الشهرر ليساعدوا أطباء غزة في  وقال هسالء األطباء، الذين اعتادوا دخول القطاع والمعدات.
نوع دواء في السلة  516في المائة من  40أنواع أدوية، تم ل  206إجراء فحوص وتقديم عالجات، إن 

نوعا   27الطبية الفلسطينية األساسية، لم تعد متوافرة في جهاز الصحة العامة في قطاع غزة. وهناك 
ي غضون بضعة أيام أو أسابيع. وأما بقية األدوية فهي في المائة ، ستنفد ف 6أخرى من األدوية  

متوافرة، لكن بالكميات المطلوبة. ومنها، م ال ، أدوية عالج السرطان، وأمراض المناعة الذاتية، 
أداة طبية  853وأدوية مرضى غسيل الكلى، والمرضى الذين يجتازون عمليات قسطرة. ومن أصل 

 220زات ، نفدت حتى نهاية يناير  كانون ال اني  الماضي، أساسية  م ل الحقن والضمادات والقفا
 أداة من المخزون.

وأشار التقرير إلى خطورة انقطاع التيار الكهربائي على عمل المستشفيات، فقال: اصحيح أن 
ميغاواط من الكهرباء إلى غزة، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك في أبريل  120إسرائيل است نفت بيع 

، بعد امتناع السلطة الفلسطينية عن دفع ثمنها، وعادت إلى تزويد الكمية نفسها إثر 2017 نيسان  
ميغاواط، في حين  500إعالن السلطة ب نها ستدفع كامل ال من، إال أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 

أن إجمالي الكهرباء التي توفرها البنية التحتية القائمة حاليا ، من إسرائيل ومصر ومحطة توليد 
ميغاواط يوميا  فقط. وتتراو  ساعات إمدادات الكهرباء  200لكهرباء في قطاع غزة، تصل إلى نحو ا

مستشفى وغيرها من مرافق  53في قطاع غزة ما بين أربع ساعات وثماٍن في اليوم. لذلكر يعتمد 
 450العالج، أك ر من أي مسسسة أخرى، على المولدات الكهربائية وعلى إمدادات شهرية تبل  نحو 

ألف لتر من الوقود توفرها األمم المتحدة، التي حذرت األسبوع الحالي من نفاد إمدادات الوقود 
أيام، ورأت أن هناك حاجة ماسة إلى دعٍم من المانحين  10الطارئة للمنشآت الحيوية في غزة خالل 

 لمنع وقوع كارثة إنسانية.
االت التآكل التي تصيب المولدات الكهربائية، وأكد التقرير، أنه اباإلضافة إلى مشكالت الكهرباء وح

فإن الت خير اإلسرائيلي في منح تصاريح الخروج للمرضى، أو منح تصاريح إلحضار قطع الغيار 
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للمعدات الطبية والتشخيصية، ي ير فزع اإلصابة بالمرض وخوف العائالت على مصير أقاربها أكبر 
 بك ير من القلق المعتاد بش ن المرض.

 9/2/2018، ألوسط، لندنالشرق ا
 
 قراقع: قانون خصم مخصصات األسرى والشهداء قر نة مالية .25

أكد رئيس هيئة شسون األسرى، عيسى قراقع، أن االبتزاز الصهيوني المالي والضغوطات : رام هللا
التي تمارس على شعبنا من خالل قوانين عنصرية جائرة ةخرها مشروع قانون احتجاز عوائد 

عم عوائل األسرى والشهداء والجرحى، لن تسثر على دعم وإعانة عوائل الشهداء الضرائب بحجة د
وقال قراقع في تصريٍح صحفي، الخميس: امهما كانت  والجرحى واألسرى ضحايا االحتالل.

اإلمكانيات المادية المتوفرة لدى السلطة، فلن نتخلى عن أسرانا وشهدائنا وجرحانا، والتشريعات 
منا ولن تسثر على استمرار احتضان عائالت األسرى والشهداء والجرحى اجتماعيا اإلسرائيلية ال تلز 

 ومادياا.
ووصف إجراءات االحتالل ب نها اقرصنة مالية وسرقة علنية مكشوفة ألموال وثروات الشعب 

ا على مخالفة ذلك للقوانين واألعراف الدولية. وقال: الن نخضع ل هداف  الفلسطينيا، مشدد 
لتي تسعى إلى تجريم نضال شعبنا ووضعه في إطار اإلرهاب، وأسرانا هم أسرى حرية الصهيونية ا

ودعا قراقع اتحاد البرلمان الدولي  ومقاومون شرعيون وفق قرارات األمم المتحدة والمعاهدات الدوليةا.
كرامة  إلى الوقوف أمام مسسولياته في التحرك لوضع حد  للقوانين العنصرية ااإلسرائيليةا التي تنتهك

 وحقوق اإلنسان الفلسطيني، وتهدف لوضع انتهاكات اإسرائيلا تحت غطاء القانون.
 8/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسيرة بينهن قا رات في سجون االحتالل يتعّرضن لظروف قاسية 64: نادي األسير .26

ة في سجون قاصرات، ظروفا م ساوي 7أسيرة منهن  64تعاني : محمود مجادلة، باسل مغربي
 االحتالل اإلسرائيلي، وأساليب تعذيب متنوعة يمارسها المحتل بحقهن.

وأوضح مدير نادي األسير في محافظة الخليل، أمجد النجار، أن الظروف التي يمر بها أهل 
األسيرات أثناء زيارتهن في مختلف السجون، هي ظروف صعبة، إذ يعانون الك ير من اإلذالل 

 والقهر.
ساليب القمع التي تواجهها األسيرات، قائال إن ااألسيرات يواجهن ظروفا صحية قاسية وتحد ث عن أ

في ظل تعدد أساليب القمع واإلذالل التي تنتهجها مصلحة سجون االحتالل ضدهن، من تضييق 
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داخل السجون، وتتنوع أساليب الضغط الذي تستخدمه مخابرات االحتالل ضد األسيرات، والمتم ل 
الذي يكون بالعادة داخل زنازين  االنفراديالعالج أو االعتراف، إضافة لمشكلة العزل  بتخييرهن بين

 موبوءة غير صحية تمتاز بالرطوبة، وبصغر حجمهاا.
وأعرب النجار عن استيائه تجاه الظروف االعتقالية المجحفة التي تتعرض لها األسيرات القاصرات، 

الدولية لحقوق اإلنسان، التي تمنع وضع األسرى  مشددا على تعارض هذه اإلجراءات مع القوانين
القاصرين مع غيرهم من األسرى، في حين ال تلتزم إدارة السجون بذلك، رغم أن هناك أسيرات 
متقدمات في العمر يحتجن رعاية خاصة، حيث تقوم األسيرات القاصرات باالعتناء بهن 

 ض إكمال تعليم األسيرات.ومساعدتهن، إضافة إلى أن مصلحة السجون اإلسرائيلية ترف
وبي ن الن جار أن إدارة السجون ترفض تقديم العالج المناسب للعديد من الحاالت التي تعاني وضعا 
صعبا، م ل األسيرة الجريحة إسراء جعابيص، إذ أنها تعاني األمر ين بسبب إصابتها بحروق من 

 لمناسب لها.الدرجة األولى في جسدها، وترفض إدارة السجون تقديم العالج ا
 7/2/2018، 48عرب 

 
 كنائس القدس غاضبة على بلدية االحتالل لبدئها بجباية الضرائب الباهظة منها .27

ما  أوالناصرة: أعربت كنائس القدس عن غضبها لبدء بلدية االحتالل بجباية ضرائب العقارات 
 يسمونه اأرنوناا باهظة منها.

 650ي القدس قبل أسبوعين بجمع ديون قيمتها جاء ذلك بعد الكشف عن قيام بلدية االحتالل ف
مليون شيكل من الكنائس في المدينة ومن مكاتب األمم المتحدة. وأثارت هذه الخطوة غضبا كبيرا في 
أوساط الكنائس التي اتهمت رئيس البلدية نير بركات بانتهاك الوضع الراهن واالتفاقيات الدولية التي 

 وقعتها إسرائيل.
عقارا تابعة للكنائس ومسسسات األمم  887صحافي الصادر عن البلدية فإن في المدينة ووفقا للبيان ال

المتحدة، وال تدفع الضرائب للبلدية. وتدعي البلدية أن المقصود ليست دور العبادة المعفية من 
الضرائب، وإنما مكاتب ومدارس ومبان تستخدم الحتياجات مختلفة. وحسب البيان فقد فرضت البلدية 

مليون شيكل من الكنيسة  7.2زات على عدة حسابات مصرفية تابعة للكنائس، وصادرت مبل  حجو 
مليون شيكل من الكنيسة الكاثوليكية،  11مليون شيكل من الكنيسة األرمنية، و 2األنجليكانية، و

 ألف شيكل من الكنيسة اليونانية. 570و
برييل هليفي، الذي حدد أن الكنائس يمكن ويستند إعالن البلدية إلى رأي قانوني أعده البروفسور غا

 أن تتمتع باإلعفاء من الضرائب البلدية فقط إذا استخدم العقار للصالة أو للدراسات الدينية.
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الن نوافق بعد اليوم على أن يمول سكان القدس هذه  وقال بركات في تصريح صدر عن البلدية
ات قراراتها، أو أن تعوضنا الدولة وتعيد هذه المبال  الضخمة. يجب على الدولة أن تتعامل مع تداعي

األموال المخصصة لتنمية المدينة، أو سنجمعه وفقا للقانون. نحن نعتزم اللجوء إلى إجراءات الجباية 
 والتنفيذ اإلداري والقانوني، وإذا لزم األمر فإننا لن نتردد في تقديم التماس إلى المحكمة العلياا.

هذا اإلعالن. وباست ناء الكنيسة األنجليكانية، التي أكدت أنه تم  وردت كنائس القدس بغضب على
الحجز على حساباتها المصرفية، زعمت جميع الكنائس األخرى أمس، أنها لم تتلق بعد أي معلومات 

 بش ن حدوث تغيير في وضع حساباتها.
 9/2/2018، ، لندنالقدس العربي

 
 " فقة القرن "حراك شعبي فلسطيني ردا  على  .28

بادر نشطاء فلسطينيون بالدعوة لتنظيم مسيرة سلمية شعبية فلسطينية في قطاع غزة والضفة : غزة
الغربية والقدس المحتلة باتجاه القرى والبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة ت كيدا على قرار العودة 

   وردا على محاولة تصفية القضية من خالل صفقة القرن األمريكية.194 
حمد أبو رتيمة أحد القائمين على الحراك الشعبي: اإن شباب القطاع لن يقبلوا بالموت وقال الناشط أ

البطيءا، مبينا  أن سبب الهبة الشبابية تردي األوضاع في غزة إضافة إلى محاوالت إلغاء حق 
 العودة.

ولفت أبو رتيمة في تصريح لةاالرسالة نتا إلى أن الحديث عن صفقة القرن يدور حول تهجير 
فلسطينيين إلى سيناء وتوطينهم فيها، مسكدا أن االشباب الفلسطيني لن يهاجر نحو الجنوب بل ال

 سيتجه نحو أرضه شماال وشرقا إذا حاول العدو ذلكا.
وأضاف أن اهناك تفاعال  كبيرا  في قطاع غزة مع هذا الحراك، وأن معظم الفصائل الفلسطينية 

جود عدد كبير من المشاركين بهذه المسيرة على حدود أشادت به وح ت عليه، مشيرا إلى احتمال و 
 ألف شخص سينتشرون على غالف غزة الشمالي والشرقي. 100القطاع قد يصل إلى 

 8/2/2018، الرسالة نت
 
 وفاة رضيع بسبب نقص األدوية بغزة  .29

ل أيام ، اليوم الخميس، بسبب نقص األدوية الخاص باألطفا 4توفي الرضيع كرم أبو عواد  : غزة
وبحسب وزارة الصحة، فإن الطفل أبو عواد من بيت الهيا توفي نتيجة نفاذ عقار اكالفاكتنتا  الخدج.



 
 
 
 

 

 20 ص             4550 العدد:             2/9/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

والذي يعمل على تبادل الغازات ومد الجهاز التنفسي بكمية األكسجين الالزمة للتنفس، وتوفي بعد 
 معاناة والدته القيصرية.

 8/2/2018، القدس، القدس
 
 خضر ويتوغل بغزة ويحشد كتائبه في الضفةاالحتالل يعتدي على طالب ال .31

أصيب عشرات الطلبة، بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه : وكاالت
جيش االحتالل خالل مغادرتهم لمدارسهم في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقل االحتالل 

 طفال  في الصف السابع األساسي.
الل اإلسرائيلي أنه تقرر تعزيز القوات في الضفة الغربية. ونقلت اهيئة البث وأعلن جيش االحت

اإلسرائيليا عن قيادة الجيش أنه تقرر تعزيز القوات في الضفة الغربية نهاية األسبوع الجاري، 
 اخاصة في المحاور وفي نقاط االحتكاك مع الفلسطينيينا.

المواطنين شرقي بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة.  وتوغلت عدة ةليات عسكرية اإسرائيليةا في أراضي
وقال شهود عيان فلسطينيون إن أربع جرافات عسكرية اإسرائيليةا توغلت لعشرات األمتار في البلدة 

وشرعت الجرافات  الواقعة إلى الشمال من خانيونس جنوبي قطاع غزة وسط إطالق نار متقطع.
 ة بغطاء من طائرات االستطالع ااإلسرائيليةا.العسكرية في أعمال تسوية وتجريف في المنطق

 9/2/2018، الخليج، الشارقة
 
 !"إسرائيل"الطفلة "جنى".. الخطر القادم على  .31

ل الطفلة الفلسطينية جنى جهاد التميمي  : قيس أبو سمرة - رام هللا عاما ، من بلدة النبي 11ُتشك 
 ار بحسب تقرير إسرائيلي استراتيجي. صالح غربي رام هللا، الخطر األمني القادم على اإسرائيل

فالقناة ال انية في التلفزيون اإلسرائيلي، قالت السبت الماضي إن تقريرا سريا لوزارة الشسون 
 االستراتيجية اإلسرائيلية، وصف اجنىا بالخطر األمني القادم على اإسرائيلا.

التميميا، الُمعتقلة في السجون ويرى التقرير أن الطفلة  جنى  ستكون نسخة عن ابنة خالتها، اعهد 
، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي 2017ديسمبر/كانون األول  19اإلسرائيلية، برفقة والدتها، منذ 

 تطرد وتضرب جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام هللا. 
ا  النبي صالح ، وتعمل على توثيق وتعيش اجنىا مع والدتها وجدتها في منزل متواضع، في بلدته

 االعتداءات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين بواسطة كاميرا هاتف محمول، ونشرها عبر شبكة اإلنترنت. 
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وتقول اجنىا لمراسل وكالة األناضول، الذي زارها في منزلها، إنها اال تخشى الرصاص الحي وقنابل 
ها امنذ أن كانت في عمر سبع سنواتا. تقول الغاز المسيل للدموعا. وتضيف إنها بدأت بعمل

 اجنىا:ا قررت أن أكون صوت األطفال في بلدتي، أنقل معاناتهم للعالم عبر تقارير مصورة ا. 
وتخاطب االطفلةا جمهورها، باللغة اإلنجليزية، التي تعلمتها منذ صغرها في الواليات المتحدة 

كصحفية، ال أعمل خارج القانون، االحتالل يدعي األمريكية، حيث ولدت. وتضيف:ا أنا أوال، أعمل 
أنني الخطر القادم على إسرائيل، هذه مشكلتهم وليست مشكلتي، ما أقوم به قانوني، هم  إسرائيل  
ينتهكون القانون لذلك يخشوننيا. وخاطبت الطفلة التميمي، الحكومة اإلسرائيلية قائلة:ا أقول 

اع عن قضيتهم وأرضهم لنعيش بحرية وكرامة والقدس لالحتالل: أطفال فلسطين سيواصلون الدف
عاصمة فلسطين را  تبقى ل بدا. وتابعت:ا ما أقوم به مقاومة سليمة لالحتاللا. ولفتت إلى أن نشر 

 التقرير اإلسرائيلي الذي تحدث عنها، هو بم ابة اتحريض عليها كطفلةا. 
برلمان األوروبي، والناشطة في مواجهة بدورها، قالت لويزا مورغنتيني، النائب السابق لرئيس ال

االحتالل اإلسرائيلي ل راضي الفلسطينية، إن اجنى فعال ُتشك ل خطرا على دولة إسرائيل، ألنها َتْقلب 
 الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها للفلسطيني الذي يحب القتلا. 

 8/2/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 رة للكتابوفد إسرائيلي يتجول بمعرض القاه .32

أثار إعالن السفارة اإلسرائيلية بمصر عن زيارة وفد مم ل لها معرض : عبد الرحمن محمد-القاهرة 
القاهرة الدولي للكتاب، حالة غضب واستياء بين نشطاء ومتابعين في مواقع التواصل االجتماعي، 

 في مقابل صمت وتجاهل في األوساط ال قافية واإلعالمية.
يارة انعكاسا لتصدر مسيدي النظام الحالي الذي وصل إلى مراحل غير مسبوقة في واعتبر مراقبون الز 

 التطبيع مع إسرائيل.
واحتفت الصفحة الرسمية للسفارة بزيارة وفدها الذي كان على رأسه الوزير المفوض لدى القاهرة اديفد 

دب والقراءة، فيما وقالت السفارة إن عددا من الحضور عبروا للوفد عن حبهم وشغفهم باأل جوفرينا.
عبر لهم الوفد عن حب اإلسرائيليين واهتمامهم باألدب المصري، في محاولة إلظهار حال من 

 التواصل اإليجابي بين الطرفين.
وبحسب مراقبين، فإن السفارة اإلسرائيلية تسعى من خالل هذه التحركات إلى إحداث تقدم واختراق 

زالت العالقة فيها مت خرة، بسبب تمسك قطاع واسع من على مستوى التطبيع في مسارات شعبية ال 
 الشارع المصري بموقف عدائي من إسرائيل.
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حالة التجاهل والصمت التي اكتنفت أغلب األوساط ال قافية ووسائل اإلعالم المختلفة تجاه الزيارة، 
ض التطبيع رغم الريادة السابقة لحركات مجتمعية وثقافية بمصر في الدعوة لمقاطعة إسرائيل ورف

معهار برره البعض بغياب حرية التعبير وتصدر م قفي السلطة وإعالميها، بينما لم يعف ةخرون أي 
 م قف من المسسولية الفردية في استنكار ذلك.

وخرق هذا الصمت تعليق مقتضب على الزيارة لعضو اللجنة العليا للمعرض الكاتب البرلماني يوسف 
تنسيق مسبق، وبالتالي ال يالم أحد عليها، معتبرا الهدف منها إفساد القعيد، ب نها غير رسمية ودون 

 فرحة المصريين بنجا  دورة المعرض هذا العام.
 8/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ضوء أخضر إسرائيلي لزيادة عديد القوات المصرية في سيناء لمحاربة "داعش" .33

حملة موسعة اأشبه بحرب صغيرةا  كشفت مصادر سياسية أن الجيش المصري بصدد شن: القاهرة
على تنظيم اوالية سيناءا، الذي بايع تنظيم اداعشا. وأوضحت المصادر المطلعة أن هناك 

الوحدات العسكرية المتواجدة في سيناء، مسكدة أن مصر حصلت أخيرا  على  مك فة فياستعدادات 
إلى سيناء، وبالتحديد إلى  ضوء أخضر إسرائيلي بإدخال عدد كبير من القوات وا ليات العسكرية

 المناطق التي تمنع اتفاقية كامب ديفيد، الموقعة بين الجانبين، إدخال أسلحة ثقيلة إليها.
 9/2/2018، لندن، العربي الجديد

 
 النهائي هللا الثاني: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحلّ  عبد .34

د، امس الخميس، مباح ات مع رئيس الوزراء عقد الملك عبدهللا ال اني، في إسالم أبا :إسالم أباد
 الباكستاني شاهد خاقان عباسي، ركزت على العالقات بين البلدين، والتطورات اإلقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، أكد الملك ضرورة كسر الجمود في 
العادل والشامل، المستند إلى حل الدولتين وقرارات  العملية السلمية، وصوال إلى تحقيق السالم

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967خطوط الرابع من حزيران عام 

راع الفلسطيني اإلسرائيلي، وشدد على أن مس لة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للص
داعيا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسسولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين 

 والمسيحيين في مدينة القدس، التي تم ل مفتا  تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
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اني شاهد خاقان عباسي أهمية الوصاية الهاشمية على وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الباكست
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، والدور الكبير الذي يقوم به األردن في تحمل هذه 

 المسسولية، مشددا على دعم بالده لمواقف جاللة الملك بهذا الخصوص.
 9/2/2018، ، عّمانالدستور

 
 اإلسرائيلي الجديد : األردن لم يستلم اسم السفير"الغد" .35

أكد مصدر رسمي مطلع، أن األردن لم يستلم اسم السفير : برهوم جرايسي وزايد الدخيل - انعم  
 إرسالالن ذلك يتطلب  اإلسرائيلي الجديد الذي أعلنت إسرائيل تعيينه أمس كسفير لها في عمان،

 وشسون المغتربين بعد.استمزاج رسمي للدولة المضيفة، وهذا األمر لم تستلمه وزارة الخارجية 
وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه لةاالغدا أن اإعادة فتح السفارة اإلسرائيلية، يجب أن يمر أوال 

 بإجراءات االستمزاج لتعيين سفير جديد، قبل أن يعود لمزاولة عمله كالمعتادا.
فيرا جديدا في عمان، وكانت لجنة تعيينات وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس، عينت أمير فيسبورد، س

قتل حارس إسرائيلي في السفارة  إثرشهور من عدم وجود سفير إسرائيلي في األردن،  6بعد 
ألردنيين، العام الماضي، ما تسبب ب زمة دبلوماسية بين الطرفين، وسبق لفيسبورد وأن عمل في 

فإن األردن اشترط وبحسب ما علمت االغدار  .2004و 2001السفارة اإلسرائيلية بعمان بين عامي 
عدم منح الحصانة الدبلوماسية للحراس األمنيين في السفارة اإلسرائيلية، واقتصارها على السفير 

 واألعضاء الدبلوماسيين اإلسرائيليين، استنادا لمبدأ المعاملة بالم لا.
 9/2/2018، الغد، عّمان

 
 عون: سنواجه أي اعتداء إسرائيلي بحزم .36

ئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن اما حصل أخيرا  حالة است نائية أكد ر ا: الحياةا –بيروت 
تمت معالجتهاا. وأوضح أن البنان يقوم باالتصاالت مع المراجع الدولية لمواجهة أطماع إسرائيل في 
بره وبحرها. من جهته شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أن امهما كانت خالفاتنا السياسية، إال 

قوى تقف موحدة في مواجهة التحديات اإلسرائيلية المتم لة ببناء الجدار األسمنتي قبالة أن كل ال
 التي هي ملك لبنانا. 9الحدود الجنوبية، وادعاء ملكية البلوك 

مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة جاءت خالل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا 
بالوكالة وزير الشسون االجتماعية بيار أبي عاصي مقررات الجلسة، برئاسة عون، وتال وزير اإلعالم 

ما حدث أخيرا  في البالد، فقال: اإنها كانت حالة است نائية تمت  إلىوقال: الفت الرئيس عون 
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ضرورة تفعيل  إلىمعالجتها من خالل الدستور والقوانين حفاظا  على الوحدة الوطنية، والجميع مدعو 
واالرتكاز في عملنا على مرجعين أساسيين، الدستور والقوانين، وهذا األمر يطبق مسسساتنا الوطنية 

الوزراء والنواب وجميع العاملين في الش ن العام. ثم  إلىعلى الجميع بدءا  من رئيس الجمهورية 
عرض للتهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان، والتي تم لت أخيرا  ببناء الجدار األسمنتي قبالة الحدود 

 من المنطقة االقتصادية الخالصةا. 9نوبية، وادعاء إسرائيل تملك البلوك الج
نقطة متنازع عليها وموقفنا كان  13وأضاف: افي ما يتعلق بالجدار األسمنتي، معلوم أن هناك 

كل المراجع الدولية، ويركز على رفضنا بناء الجدار إذا لم يتم البت بالنقاط الة  إلىواضحا  وأبلغناه 
نازع عليها على الخط األزرق الذي ليس هو الحدود الدولية. وخالل االجتماع الذي عقد في المت 13

مقر القيادة الدولية في الناقورة تم الت كيد على موقف لبنان، وبدأت اتصاالت لمعالجة هذه المس لة 
نعتبر االدعاءات  من المياه اللبنانية ف ننا 9البلوك  إلىن مل أن تسفر عن نتائج إيجابية. أما بالنسبة 

اإلسرائيلية بملكيتها، اعتداء  على لبنان ونحن نقوم باالتصاالت الالزمة عبر األمم المتحدة وقيادة 
ايونيفيلا وعبر الدول الصديقة، ال سيما منها الواليات المتحدة األميركية. علما  أن المجلس األعلى 

أي اعتداء على أراضينا، بالبر أو البحر  للدفاع اتخذ قرارات واضحة في هذا المجال، واعتبرنا أن
 سيواجه بحزم وتصميم على الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنيةا.

 9/2/2018، لندن، الحياة
 
 هللا السجن وغرامات مالّية على سّتة شّبان من قرية الغجر بتهمة التخابر مع حزب": إسرائيل" .37

في الناصرة، خمسة شبان من قرية الغجر  أدانت المحكمة المركزي ة زهير أندراوس: -الناصرة
، بمساعدة العدو أثناء الحرب والتخابر 1967 شمال ، التي تحتلها عليها إسرائيل منذ عدوان العام 

متها  مع عميل أجنبي، لتخطيطهم تنفيذ اعتداء عبر عبوات ناسفة، كما جاء في الئحة االتهام التي قد 
 .النيابة العام ة في المنطقة الشمالي ة

ويحمل معظم سكان قرية الغجر اللبنانية وجميعهم من العلويين، الجنسية اإلسرائيلية منذ العام 
مت القرية في العام 1982 فبقي القسم الجنوبي  تحت سيطرة  ،2000، علم ا أن  األمم المتحدة قد قس 

سرائيلي ة، ويرى بهم إسرائيل، والشمالي  عاد إلى لبنان، ولم يفقد سكان الجزء اللبناني الجنسي ة اإل
 ”.مواطنين إسرائيليين على أراضي العدو“اليوم القانون اإلسرائيلي حتى 

 8/2/2018، لندن، رأي اليوم
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 على حدود لبنان "ال يقع بالمنطقة الحساسة" "إسرائيل"األمم المتحدة: جدار  .38
التي يقوم بها  أعلنت األمم المتحدة، مساء الخميس، أن أعمال البناء: محمد طارق  -نيويورك 

الجيش اإلسرائيلي حاليا جنوب االخط األزرقا  الفاصل بين لبنان وإسرائيل ، اال تقع بالمنطقة 
وقال نائب المتحدث باسم األمين العام ل مم المتحدة فرحان حق،  الحساسةا من الحدود بين البلدين.

ي لبنان  يونيفيل ، تواصلت بشكل في مستمر صحفي بنيويورك، إن اقيادة قوة األمم المتحدة المسقتة ف
وأضاف حق، أنه  كامل مع الطرفين اإلسرائيلي واللبناني من أجل إيجاد حل مشترك لهذه القضيةا.

امن األهمية بمكان أن يستفيد الطرفان  اللبناني واإلسرائيلي  من ترتيبات االتصال والتنسيق التي 
االنتهاكات وتقليل التوتر والحفاظ على االستقرار وضعتها قوة  يونيفيل  إليجاد حلول ترمي إلى منع 

 بينهماا.
وواصلت إسرائيل، صبا  الخميس، إقامة جدار على الحدود مع لبنان بدأت العمل فيه مطلع الشهر 
الجاري، وسط استنفار أمني من الجانبين، وفي ظل رفض بيروت لتلك الخطوة باعتبارها اتمس 

 السيادة اللبنانيةا.
شباط /  5ث األممي إلى أنه اخالل االجتماع ال الثي الذي عقد في رأس الناقورة في وأشار المتحد

فبراير الجاري، أكدت قوات الدفاع اإلسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية التزامهما بمواصلة استخدام 
 ا ليات ال الثية واالتصال والتنسيق لمعالجة أي مسائل قد تزيد من حدة التوتر بينهماا.

 9/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 أمير قطر يوجه بمساعدات عاجلة لغزة بعد اتصال هاتفي مع هنية .39

ةه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ةل ثاني بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة تسعة ماليين وكاالت:  وج 
ت المستشفيات دوالر لقطاع غزة، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، ووقودا لتشغيل مولدا

 في القطاع.
وكان أمير دولة قطر أكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومواصلة مشاريع اإلعمار في قطاع غزة، 

 في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
نقص واطلع الشيخ تميم في المكالمة على األوضاع اإلنسانية الحرجة ألهل غزة، في ظل الحصار و 

 الوقود الذي تسبب في إغالق مستشفيات وعيادات عدة في القطاع.
وقد عبةر إسماعيل هنية عن شكره ألمير دولة قطر على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى 

 االستجابة لمناشدة أهل غزة.
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وسيشرف رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد بن إسماعيل العمادي على توزيع 
اعدات على المستحقين من أهالي القطاع بالتنسيق مع األمم المتحدة، وقال العمادي إنه سيزور المس

 األراضي الفلسطينية لمتابعة توجيهات أمير قطر بتنفيذ المنحة اإلغاثية الطارئة لقطاع غزة.
 8/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 انبأردوغان: هناك مساع لجعل القدس ضحية ألمر واقع أحادي الج .41

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك مساعيا ترمي إلى جعل : أسعد فرات -رام هللا 
القدس ضحية ألمر واقع، تم اتخاذه بشكل أحادي وبطريقة تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى 

 القرار األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
باب والرياضة التركي ع مان أشكن باك، في ختام فعالية االقدس جاء ذلك في رسالة قرأها وزير الش

ا، بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية 2018عاصمة الشباب اإلسالمي 
وقال أردوغان إن اهناك مساعيا لجعل القدس، المدينة المقدسة التي تعتبر رمزا للسالم  المحتلة.

ترك لقرون، ضحية ألمر واقع اتخذ من جانب واحد، وبشكل ينتهك القانون واالستقرار والعيش المش
 وأضاف: انمر بمرحلة صعبة تزداد فيها االعتداءات ضد الوضع التاريخي لمدينة القدسا. الدوليا.

وتابع: اونحن باعتبارنا عالما إسالميا، أظهرنا رد فعلنا على أعلى المستويات من خالل القمة 
 ا.2017ديسمبر  كانون األول   13لتعاون اإلسالمي التي انعقدت في إسطنبول في الطارئة لمنظمة ا

وأردف: اكما أكدنا أن قرار اإلدارة األمريكية غير مشروع، والعالم اإلسالمي لم يعترف به أبدا، وأعلنا 
عم ولفت أردوغان إلى األهمية الكبيرة لد للعالم ب سره أن القدس هي العاصمة المحتلة لفلسطينا.

 الوضع التاريخي للقدس، من أجل سالم واستقرار المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.
وختم رسالته بالقول: اأبعث تحياتي الحارة لرئيس دولة فلسطين، أخي محمود عباس، وكافة الشعب 

 الفلسطيني وشباب القدس وأصدقاء القدسا.
 8/2/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 لدعم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية االوروبي سفراء العرب لدى االتحادالن تشكيل لجنة سداسية م .41

أعلن سفير دولة فلسطين لدى االتحاد األوروبي، وبلجيكا ولكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، عن  :بروكسل
تشكيل لجنة من مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى االتحاد، لدعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني 

 ول على االعتراف بدولة فلسطين من قبل دول أعضاء االتحاد األوروبي.للحص
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وعقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الخميس مع نائب رئيس وزراء بلجيكا، وزير الخارجية ديدييه 
رينديرز، في مقر الوزارة في العاصمة بروكسل. ووضع الفرا وزير الخارجية ومساعديه في َاخر 

ين. وشكرهم على دعمهم لوكالة ااألونرواا، ودعمهم لقرار الجمعية العامة تطورات الوضع في فلسط
 ل مم المتحدة الرافض لقرار اإلدارة األميركية بش ن القدس.

وأكدت لجنة السفراء العرب رفض فلسطين وجميع الدول العربية، التفرد األميركي بعملية السالم، 
 ملية السالم.ومطالبتها بإيجاد َالية دولية جديدة إلدارة ع

وتضم اللجنة السداسية سفراء كل من: جامعة الدول العربية، مصر، الكويت، الجزائر، اليمن، 
 فلسطين.

 8/2/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 سنوات 8دوالر مساعدات الكويت لألونروا في مليون  90أبو حسنة:  .42

عدنان أبو حسنة إن مساعدات الكويت للوكالة بلغت خالل لوكالة  أونروا   اإلعالميقال المستشار 
وقال أبو حسنة في تصريح وكالة األنباء الكويتية  كونا   مليون دوالر أميركي. 90سنوات نحو  8

أمس ان الكويت تعد أحد أهم الداعمين للوكالة إذ أسست مدارس وعيادات في مختلف المناطق سواء 
رية ولبنان واألردن التي يتواجد فيها الك ير من الالجئين داخل غزة أو المناطق األخرى كسو 

 الفلسطينيين.
 8/2/2018، السياسة، الكويت

 
 "إسرائيل"وليس  إيرانعدوتي ": إسرائيل"يزور  "منصة آستانةبـ"الناطق اإلعالمي  .43

قام  فوجئت األوساط السورية، الموالية والمعارضة على حد سواء، بالزيارة التي كمال خلف: -بيروت 
فلسطين المحتلة،  إلىبها عبد الجليل السعيد، مدير المكتب اإلعالمي في ما يسمى امنصة ةستانةا 

وظهوره في صور جمعته، ووفد مرافق له، مع افخاي ادرعي، الناطق الرسمي باسم الجيش 
 اإلسرائيلي.

عيد زار إسرائيل مع إن الس ،اإسرائيل تتكلم بالعربيةا على موقع افيس بوكا، األربعاءصحيفة  وذكرت
 .اوفد إعالمي عربيا، مشيرة  أن الوفد االتقى عددا  من الجرحى السوريينا

وأثارت الخطوة غضبا  وانتقادات وجهها معارضون سوريون للرجل الذي يخرج على وسائل إعالم 
 ليتحدث بصفته امعارضا  سورياا.
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ين، حيث اتهموه بالخيانة، وهي تهم رد ووقعت زيارة السعيد هذه وقع الصاعقة على الك ير من السوري
 إيرانعليها بالقول انه ينطلق من قناعاته التي يسمن بها، وال تعتبر إسرائيل عدوا، وان العدو هو 

 وليس إسرائيل، وان ما تقوم به إسرائيل على الحدود جهد كبير تشكر عليه.
 8/2/2018، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"تقل ناشطة انتقدت التطبيع مع تع السلطات السعودية حقوقية:منظمة  .44

قالت منظمة القسط لحقوق اإلنسان إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة الحقوقية السعودية نهى 
البلوي للتحقيق معها بش ن مشاركاتها عبر مواقع التواصل االجتماعي بمقطع مصور انتقدت فيه 

 إلفراج الفوري عنها.التطبيع مع إسرائيل. وطالبت المنظمة في بيان با
ويعتقد ناشطون أن اعتقال البلوي ي تي بعد أن هاجمت بالمقطع المصور ما قالت إنها مساعي 

 الحكومة السعودية للتطبيع مع إسرائيل.
 9/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قطر تنفي طلبها من "الجزيرة" عدم بث فيلم عن "اللوبي" اإلسرائيلي .45

لخميس، ما نشرته صحف إسرائيلية حول طلبها من قناة االجزيرةا، عدم نفت قطر، ا: أحمد المصري 
 بث فيلم وثائقي عن االلوبيا اإلسرائيلي في العاصمة األمريكية واشنطن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لصحيفة اغلف تايمزا المحلية، 
وفي ردها على سسال بش ن صحة ما ذكرته صحيفة  الخميس. نشرته وكالة األنباء القطرية الرسمية،

اهآرتسا اإلسرائيلية، من أن قطر وعدت عددا من قيادات اليهود في الواليات المتحدة، بمنع قناة 
الجزيرة من بث فيلم وثائقي عن االلوبيا اإلسرائيلي في واشنطن، قالت الخاطر: اتنفي قطر صحة 

وتابعت أن  ناة الجزيرة عدم بث الفيلم الوثائقي الذي أنتجتها.التقرير الخاطئ حول الطلب من ق
بالدها اتعي الدور البناء الذي يلعبه اإلعالم، والذي ال يتحقق إال باستقالله، وأن ذلك كان دافعا 

 لحكومة قطر ألن تهيئ مناخا صحيا لوسائل اإلعالم في قطر تتمتع فيه باالستقاللية والحيادا.
 8/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 فنان تونسي: نظام بن علي أرسل عشرات الفنانين إلحياء حفالت في تل أبيب .46

حسن سلمان: أكد الفنان الشعبي قاسم كافي خالل لقاء مع إذاعة خاصة، أنه غنى مرات  –تونس 
عدة في إسرائيل، مضيفا اغنيت في تل أبيب وقد احتفى اإلسرائيليون بي ك يرا وأهدوني علمهم 
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واستنكر مقدم البرنامج هذا األمر، منبها كافي إلى أن  بسهم التي ما زلت محتفظا بهاا.وبعض مال
فرد الكافي  التونسيين سيغضبون من هذا األمر وخاصة أن اإلسرائيليين يقتلون الفلسطينيين يوميا.

مة بقوله اأنا فلسطيني أنا تونسي!ا، مشيرا إلى أن اليهود موجودون في عدة مدن تونسية كالعاص
وجزيرة جربة ومدينة صفاقس وغيرهاا، وأضاف اإذا أراد التونسيون أن يغضبوا مني، فعليهم أن 
يقوموا بذلك أيضا تجاه معظم الفنانين التونسيين الذي أرسلهم نظام بن علي إلحياء حفالت عدة في 

 تل أبيبا.
 9/2/2018القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيلية إطالق قذيفة من سورية على طائرة استطالع .47

قال الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، مساء الخميس، إن قذيفة أطلقت من األراضي : رامي حيدر
دون طيار فوق هضبة الجوالن المحتلة، أسفرت عن بالسورية باتجاه طائرة استطالع إسرائيلية 

 تضرر منزل في قرية مجدل شمس دون وقوع إصابات.
 8/2/2018، 48عرب 

 

 السالم لن يتم بلوغه من طريق نفي آالف السنين من الروابط بين اليهودية والقدس: عباسلغرينبالت  .48
رئيس السلطة مبعوث الرئيس األميركي إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت، : انتقد رام هللا

محمود عباس، بسبب ما وصفه اامتناعا عباس عن ذكر الروابط بين مدينة القدس  الفلسطينية
واعتبر غرينبالت في سلسلة تغريدات على حسابه في اتويترا أن االسالم  ودا. المحتلة  واليه

المستدام لن يتم بلوغه من طريق نفي ةالف السنين من الروابط بين اليهودية والقدسا. وكان 
الديبلوماسي األميركي يعلق على تصريح عباس أثناء مراسم احتفالية أقيمت في رام هللا أول من أمس 

ورأى غرينبالت أن اتصريحات كتلك ال تحمل أي  مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيينا. بة ن االقدس
شيء سلمي أو إيجابيا، مضيفا  أن االقدس مدينة مقدسة بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين واليهود 

 على حد سواءا.
امب، وهي أن إسرائيل وزاد: اال يمكن للسالم إال االعتماد على الحقيقة التي أعلنها الرئيس دونالد تر 

تعتبر اليوم، وستظل مكانا  يسدي فيه اليهود طقوسهم عند الحائط الغربي، ويزور فيه المسيحيون 
 درب الصليب، ويصلي فيه المسلمون في المسجد األقصىا.

 9/2/2018الحياة، لندن، 
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 بنقل سفارة بالده إلى القدس ترامب يشكر رئيس غواتيماال التخاذه قرارا   .49
شكر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الخميس، نظيره رئيس غواتيماال : هاكان جوبور - واشنطن

جاء ذلك في لقاء جمع  جيمي موراليس، التخاذه قرارا بنقل سفارة بالده في إسرائيل إلى القدس.
وأشار البيان  ترامب وموراليس بالعاصمة األمريكية واشنطن، بحسب بيان صادر عن البيت األبيض.

وبذلك تصبح غواتيماال أول دولة  أن ترامب هن  نظيره موراليس بقراره نقل السفارة إلى القدس. إلى
من الشهر ذاته، والذي أكد اعتبار مس لة القدس من  28تخالف قرار األمم المتحدة الصادر في 

 قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
 9/2/2018، لألنباءوكالة االناضول 

 
 فونتانا: االتحاد األوروبي لن ينقل سفارات بلدانه الى القدس .51

ن االتحاد االوروبي لن يقوم بنقل سفارات أسفير االتحاد االوروبي اندريا فونتانا،  : أكدبترا -عمان
ن المستوطنات االسرائيلية غير قانونية وان أبلدانه الى القدس، وانه يعترف بحق العودة لالجئين و 

 راع الفلسطيني االسرائيلي لن يقوم اال بحل الدولتين تماشيا مع قرارات مجلس االمن الدولي.حل الص
رئيس لجنة الصداقة االردنية البرلمانية مع البرلمان االوروبي الدكتور خالد جاء ذلك خالل لقائه 

 أمس في عم ان. البكار
ميركي حول القدس، اال ان امريكا وحول الدور االميركي، اوضح انه رغم االختالفات مع القرار اال

 تعتبر شريكا في عملية السالم وهذا ما تم ت كيده من قبل جاللة الملك عبدهللا ال اني.
  9/2/2018الدستور، عّمان، 

 
 لقرارات الشرعية الدولية" الدولتين "وفقا   دعم بالده لحلّ القنصل البريطاني لدى السلطة يؤكد على  .51

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل لقائه ريطاني العام فيليب هول، أكد القنصل الب :رام هللا
على دعم بالده لحل الدولتين اوفقا لقرارات الشرعية ، الفلسطينية د. حنان عشراوي في مكتبها

الوضع في المنطقة ودعم الجهود الدولية  واستقرارايجب أن نعمل معا  على أمن  الدوليةا. وأضاف:
 يق سالم عادلا. من أجل تحق

 8/2/2018القدس، القدس، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 31 ص             4550 العدد:             2/9/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 ماليين دوالر 10مب يتبرع لمكتبة إسرائيلية بـ امستشار تر  :يديعوت أحرونوت .52
تبرع ستيفن شوارزمان الملياردير األمريكي المستشار االقتصادي للرئيس األمريكي دونالد : نيويورك

وذكرت صحيفة ايديعوت  ماليين دوالر. 10ترمب بمبل  ضخم لمكتبة إسرائيلية مركزية، يقدر بنحو 
أحرونوتا العبرية يوم الخميس أن اتبرع شوارزمان الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 

وأشارت إلى أن قيمة التبرع  ابالكستونا لالستشارات المالية، هو األول من نوعه لصالح إسرائيلا.
 -بحسب الصحيفة–، إذ ي مل شوارزمان ستخصص لصالح الفصول الدراسية وورب العمل التعليمية

 في تعزيز الشمولية واالعالقات بين ال قافاتا بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.
 8/2/2018، فلسطين أون الين

 
  "هار براخا"ة عمر هآرتس تكشف: سفير واشنطن بتل أبيب تبرّع بسيارة إسعاف لُمست .53

لي  التقد مي، غدعون ليفي، يوم الخميس، النقاب زهير أندراوس: كشف الصحفي  اإلسرائي - الناصرة
ا بالتبرع بسيارة إسعاف  عن أن  السفير األمريكي  في تل أبيب، ديفيد فريدمان، قام قبل عشرين عام 

ة العشوائي ة اهار براخاا في الضف ة الغربي ة الُمحتل ة، الفت ا إلى أن  السفير، الذي وصفه عمر للمست
د ما عمر ه التبرع كما ُيريد، ولكن اختياره للتبر ع بسيارة اإلسعاف للُمستبةاصديق االحتاللا من حق   ة تسك 

وتابع الصحفي  اإلسرائيلي   هي عقيدته الفكري ة، وعلى سيرة حياته األخالقي ة ! ، على حد  تعبير ليفي.
للعربي ة  قائال  في مقاله بصحيفة هآرتس إن ه مع سيارة إسعاف فريدمان أْو بدونها، هار  وترجمتها

ة أقيمت، كباقي أخواتها، من أجل فرض الوقائع على عمر جبل  براخا هو جبل اللعنة، أن ها ُمست
 األرض ومنع أي  حلٍ  مع الفلسطينيين.

 9/2/2018القدس العربي، لندن، 

 

 ال تريد التصعيد "إسرائيل"للبنانيين:  المبعوث األمريكي .54
أمس الخميس، إن مبعوثا أميركيا  اإسرائيلان لبنان ونذير رضا: قال مسسولون م - تل أبيب، بيروت

 أكد للبنان أن إسرائيل ال تسعى لتصعيد بين البلدين في أعقاب حرب كالمية احتدمت بينهما.
ونقل مسسول لبناني عن القائم ب عمال مساعد وزير الخارجية األميركي ديفيد ساترفيلد الذي يزور 

التصعيدا، بينما أمل الرئيس اللبناني ميشال عون في أال تصعد لبنان، ت كيده أن اإسرائيل ال تريد 
 إسرائيل في هذا المجال. وقال: االتعليمات أعطيت لمواجهة أي اعتداء على لبنانا.
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وقال مسسولون لبنانيون وإسرائيليون إن ساترفيلد زار إسرائيل األسبوع الماضي ولبنان هذا األسبوع في 
 ميركيون الزيارتين دون أن يذكروا جدول أعماله بالتفصيل.مهمة وساطة. وأكد مسسولون أ

  9/2/2018، لندن، الشرق األوسط
 
 كيف أحكم االحتالل سيطرته على القدس بالقوانين؟تقرير:  .55

بينما تزداد التسريبات السياسية حول صفقة القرن الموعودة، وما تتضمنه بش ن : عدنان أبو عامر
لمحتلة لمنحها للفلسطينيين إلقامة عاصمتهم عليها، نشر المعهد اقتطاع بعض أجزاء مدينة القدس ا

األورشليمي للشسون العامة ورقة بح ية استعرضت سلسلة القوانين التي أقرها الكنيست اإلسرائيلي بين 
، والتي أريد منها إحكام السيطرة اإلسرائيلية على المدينة المقدسة، وعدم تسهيل 2018و 1967عامي 

 أجزائها للفلسطينيين.اقتطاع أي من 
وقال المعهد الذي يديره الوكيل السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد ويكتب به كبار 
المسسولين والجنراالت اإلسرائيليين، إن ةخر القوانين الخاصة بالقدس صدر قبل أيام، ويحظر نقل 

بجهة أجنبية. وقد حاز هذا القانون  أي قطعة من المساحة الجغرافية للمدينة المقدسة إلى ما وصفها
على أغلبية ثمانين عضوا في الكنيست، وأقر في الوقت ذاته إعادة ت كيد أن القدس عاصمة إسرائيل 

 الموحدة، بهدف منع تقسيمها في المستقبل.
وأوضح معد الورقة الخبير اإلسرائيلي بشسون القدس نداف شرغاي أن مسيرة القوانين اإلسرائيلية 

أعلن الكنيست أنها عاصمة  1980بش ن توسيع المدينة، وفي  1967بالقدس بدأت عام  الخاصة
شهد إقرار الكنيست حدود المدينة، ومنع نقل أي من  2000إسرائيل دون ذكر حدودها، لكن عام 

 أجزائها إلى طرف أجنبي أو سلطة غريبة.
 

 حظر التنازل
من أجزاء دولة إسرائيل، دون إجراء استفتاء أقر الكنيست قانونا يحظر التنازل عن أي  2014وفي 

 شعبي، بما في ذلك القدس والجوالن.
الذي رفض نقل أي من مساحة القدس إلى أي  2018وجاء القانون األخير في يناير/كانون ال اني 

 جهة أجنبية.
وأضاف شرغاي أن النظرة العامة لهذه القوانين تعني في النهاية وضع صعوبات جمة على طر  أي 
خطة سياسية قد يتقدم بها رؤساء الحكومات اإلسرائيلية في المستقبل، كما فعل في السابق إيهود 

 .2008و 2000باراك في كامب ديفد وإيهود أولمرت في أنابوليس بين عامي 
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وتحدثت الورقة البح ية عن خمس مراحل مركزية في سلسلة القوانين الخاصة بالقدس، بدأت أوالها 
لى طلب وزير القضاء ةنذاك يعقوب شمشون شافيرا بعد أسابيع قليلة من السيطرة بناء ع 1967عام 

عليها خالل حرب األيام الستة. وطر  القانون ةنذاك أن مساحة القدس بلغت سبعين كيلومترا مربعا، 
قرية وبلدة، لكن الكنيست ةنذاك امتنع عن الحديث عما أسماه اضما أراضي المدينة إلى  28ضمت 
 إسرائيل.

ت تي المرحلة ال انية من قوانين القدس عقب مباح ات كامب ديفد التي انطلقت بين  1980في العام 
. وقد كانت القدس ضمن مداوالت الطرفين، حيث تم اإلعالن عن القانون 1978مصر وإسرائيل عام 

 .15عضو كنيست مقابل  69ب غلبية  1980األساسي ب ن القدس عاصمة إسرائيل في يوليو/تموز 
ونص القانون على أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، على أن تشمل مقرات رئيس 
الدولة، والكنيست، والحكومة، والمحكمة العليا. وطالبت عضوة الكنيست ةنذاك غيئوال كوهين بسن 

لن  1967قانون للدفاع عن حدود القدس، والت كيد على أن هذه الحدود التي تم ترسيمها عقب حرب 
 تمس ب ذى.

، أدخل الكنيست تعديلين هامين على قانون القدس، األول يتعلق بذكر حدود المدينة 2000في العام 
بعد ت خير دام عشرين عاما، وال اني يرفض نقل أي ملكية من مساحتها إلى جهة أجنبية، بما يشمل 

رائيلي، سواء بصفة عدم نقل أي صالحيات إدارية أو بلدية خاصة بالمدينة إلى أي طرف غير إس
 دائمة أو مسقتة، واإلبقاء عليها حصرية لدولة إسرائيل وبلدية القدس اإلسرائيلية.

 
 بال حدود

شهد إصدار قانون االستفتاء الشعبي، الذي يضع بديلْين ألي قرار  2014وأشارت الورقة أن العام 
يشمل التنازل عن أي أراض خاص بالقدس تتخذه الحكومة اإلسرائيلية في أي اتفاق سياسي، بما قد 

، والحصول على 120عضو كنيست من أصل  61سيادية في إسرائيل: األول تحصيل أغلبية عدد 
عضو كنيست دون الحاجة  80أغلبية إسرائيلية في االستفتاء الشعبي، وال اني الحصول على أغلبية 

 إلى استفتاء شعبي.
د جغرافية دقيقة خاصة بالقدس، لكن من الواضح وللعلم فإن هذا القانون لم يتحدث البتة عن أي حدو 

 أن مداوالت الكنيست تحدثت عن المناطق التي تم ضمها إلى إسرائيل بعد حرب األيام الستة.
، أدخل الكنيست تعديالت إضافية على القانون األساسي للقدس، تقضي بمنع نقل أي 2018في عام 

عضو كنيست، وتضع صعوبات  80ال بتوفر صالحيات بلدية خاصة بالقدس إلى أي جهة أجنبية إ
 جمة على إجراء أي تغيير طبوغرافي في حدود المدينة المقدسة.
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وتخلص الورقة إلى أن هذه المراحل التشريعية الخمس شكلت مسارا تدريجيا لتحويل القدس عاصمة 
أو إجراء أي أبدية إلسرائيل، وقيدت من محاوالت أي حكومة إسرائيلية قادمة لنقل أي من أجزائها، 

تغيير في حدودها، أو اقتطاع أي من مساحتها، ولو كان قليال، في إشارة واضحة إلى الحراك 
 السياسي الحاصل في المنطقة، الذي قد يتضمن منح الفلسطينيين مساحة ما في القدس.
 8/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الضفة الغربية في حالة ثورة .56

 عبد الستار قاسم
سنوات طويلة الضفة الغربية في حالة ثورة ومعنويات مرتفعة عاليا كما أشهدها هذه لم أشهد منذ 

األيام ومنذ أن نفذ الشهيد أحمد نصر جرار عمليته العسكرية بالقرب من قرية صرة بالقرب من 
ف تى جرار بشمعة متوهجة أضاء أركانها وبعث في  مظلمة،نابلس. وك ن الناس كانوا في قاع بئر 

ياة. جرار ليس هو المناضل الوحيد في الساحة الفلسطينية الذي كسر صمت المقاومة الناس الح
وبع ها من جديد، لكنه هو الذي أتى في الظرف المناسب الذي انتظر فيه الناس التمرد على ترهات 
صالونات السياسة، وفذلكات المفاوض الفلسطيني وتفريطه وتآمر األعداء كجبهة واحدة موحدة على 

لقضية الفلسطينية. لقد قرف الناس أنباء المفاوضات، وضجروا األخبار حول ترامب، وملوا مصير ا
االستماع إلى تطورات ما يسمى حل الدولتين، وأيقنوا أن كل ما يجري حولهم ليس إال إلهاء إلبعاد 
أنظارهم عن حقوقهم الوطنية في حق العودة وحق تقرير المصير. ولهذا أسر جرار قلوب الناس 

شاعرهم وعواطفهم الوطنية واإلنسانية، وتحول إلى البطل الرمز الذي حمل السيف في وقته، وتقدم وم
 الصفوف بكل شجاعة وإباء.

والذي شاهد مدينة نابلس ليلة السادس من شهر شباط عندما اجتا  الصهاينة المدينة بح ا عن منفذ 
في الصدور والعقول، والشباب متحفزون عملية أريئيل ضد أحد المستوطنين، يت كد أن ال ورة ملتهبة 

لقتال. قال أحد الصهاينة إنهم دخلوا المدينة بح ا عن شخص معين، فوجد المدينة ب سرها في 
انتظارهم. لقد خرجت مدينة نابلس تدافع عن نفسها وعن ابن فلسطين البار الذي لم تكن تعرف أنه 

الجماهير الفلسطينية التي تحاصره يختبئ فيها. أما جندي صهيوني ةخر فقام بتصوير هدير 
وسيارته العسكرية، ووعد أن يوزع ماال إن خرج سالما. كادت نابلس ألن ت كل جنود الصهاينة. 
وشباب فلسطين في الخليل والقدس تحفزوا، وشعرت أن الناس سيهاجمون مقار السلطة لالستيالء 

الفلسطينية لرأينا هزيمة نكراء تلحق على السال . ولو توفرت قيادة ثورية جامعة لمختلف األطياف 
 بالصهاينة.
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الناس في الضفة الغربية بحاجة لمن يسطرهم ويلم شملهم ويجمع كلمتهم. وهذه هي مسسولية 
الفصائل الفلسطينية الموجودة خارج فلسطين، ومسسولية كل الفلسطينيين خارج البالد. لقد أخفق 

فلسطينيين تشرف على شسونهم األمنية والوطنية الخارج بصورة الفتة في تشكيل قيادة مسقتة لل
والعسكرية والمالية، واكتفي أهل الخارج ببيانات االستنكارات لما تقوم به قيادة منظمة التحرير على 
الرغم من أنها كانت تسكد لها شرعية عدم شرعيتها في كل لقاء يتم بينهما. لم ينشئ الخارج قيادة 

ماليا لمساعدة المتضررين من االحتالل ولو جزئيا. ولم يقم حتى  عسكرية موحدة، ولم ينشئ صندوقا
في تطوير برامج ثقافية وإعالمية ذات طابع فلسطين عام يستقطب المشاهد الفلسطيني. أي أن 
مسسولية الخارج في اإلخفاق ال تقل عن مسسولية منظمة التحرير في تدهور مكانة القضية 

 الفلسطينية.
يع تشكيل قيادة ألننا في عش الدبابير. من السهل على أجهزة أمن نحن في الداخل ال نستط

االحتالل ووكيله مالحقة الناس وتمزيق أواصرهم وهدم بناهم الوطنية. كنا ن مل عبر السنوات من 
الخارج أن يطور سندا قويا لما في الداخل، لكن يبدو أن الخارج يريد أن يلقي ظهره على الداخل. 

 ية الفشل كما تتحمل منظمة التحرير هذه المسسولية.والخارج يتحمل مسسول
هناك بيوت قد تم هدمها، فمن سيبنيها؟ هل ننتظر إيران لتقدم الدعم، أم من المفروض أن تكون 
لدينا المسسسات التي تهب فورا لمساندة الناس؟ شاطرين في الخارج في تحريضنا على عمل 

ية الفلسطينية، وإنما نحن بحاجة إلى ثورة أو مقاومة. انتفاضة. االنتفاضة ال تنفعنا وال تنفع القض
 االنتفاضة احتجاج بينما المقاومة مواجهة. وهذا يحتاج إلى جهود مساندة من الخارج.

 8/2/2018، رأي اليوم، لندن
 
 هل تشتعل الحرب في غزة؟ .57

 مكرم محمد أحمد 
ادى إيزنكوت خالل جلسة حذرت صحيفة هآرتس على لسان رئيس أركان حرب القوات اإلسرائيلية ج

حكومة إسرائيل قبل يومين من أن قطاع غزة على حافة االنهيار بسبب األزمة اإلنسانية المتفاقمة 
في القطاع نتيجة سوء األوضاع االقتصادية وتفاقم مشكالت البطالة وزيادة حالة اإلحباط بسبب 

خالل جلسة  اإلسرائيلي تع ر جهود المصالحة الوطنية بين فتح وحماس، وعرض رئيس األركان
مجلس وزراء إسرائيل السيناريوهات المحتملة عقب تدهور األوضاع في القطاع، أخطرها تزايد حجم 

 اإلسرائيليمع إسرائيل، وزيادة فرص الصدام بين األمن  الحدوديتظاهرات الفلسطينيين عند السياج 
لى اجتيا  الحدود ألنه حتى وقت والفلسطينيين، واحتمال وقوع حوادث دامية تدفع الفلسطينيين إ
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شاحنة تحمل الغذاء والمسن هبطت أخيرا  إلى حدود  1200و  800قريب كانت تدخل القطاع ما بين 
، ويزيد من الحدوديشاحنة بما زاد األوضاع سوءا  وأدى إلى تزايد عدد المتظاهرين عند السياج  300

انت تحصل عليها وكالة غوث الالجئين سوء الوضع تجميد واشنطن المساعدات األمريكية التي ك
 أدى إلى تفاقم سوء األوضاع في القطاع.

وثمة أنباء عن مصادر عربية ب ن قطاع غزة يستعد لمواجهة مع إسرائيل في غضون بضعة أيام وأن 
 المقبلة،الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس تستعد للمواجهة في مدى الساعات أو األيام القليلة 

لحماس والفصائل  العسكري في المائة، وأن الجنا   95طر واقع ال محالة بنسبة تصل إلى وأن الخ
األخرى أعلنت درجة االستعداد القصوى وأخلت معظم مقارها ونشرت حواجز أمنية وشرطية على 

 طارئ. أليامتداد القطاع تحسبا  
هذه التخوفات مصدرها  لقطاع غزة يعتقد أن معظم السياسيورغم أن يحيى السنوار رئيس المكتب 

أن إسرائيل تجرى ا ن تدريبات ومناورات على امتداد حدودها مع القطاع، وثمة من يعتقدون أن 
إسرائيل قد تستغل هذه المناورات لشن عملية عسكرية في قطاع غزة في إطار حملة من الضغوط 

رية أبو نوار بدعوى أن اإلسرائيلية المتزايدة على سكان القطاع، شملت هدم فصلين دراسيين في ق
الفصلين ُبنيا دون تصاريح مناسبة، على خالف قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية التي أمرت العام 

لعملية السالم جرينبالت حماس  األمريكيبعدم هدم الفصلين، كما هاجم أمس المبعوث  الماضي
ين تطمع في حكمهم، وعوضا  عن منددا  ب نها ال تبذل جهدا  كافيا  لتحسين حياة سكان القطاع الذ

ذلك تختار حماس زيادة التوتر والتصعيد والتسبب في معاناة سكان القطاع، يساعدها على ذلك 
مساعدات إيران إلى القطاع التي تبل  مائة مليون دوالر تستخدمها حماس في شراء السال  وبناء 

 األنفاق.
تي تلتزم التهدئة توافقا  مع اتجاهات إسرائيلية على حماس ال اإلسرائيليوال يعرف بعد أسباب الهجوم 

أن تكون لمعالجة بعض مشكالت القطاع  ينبغيترى أن الوقت ليس مناسبا  للتصعيد ألن األولوية 
األساسية م ل انقطاع المساعدات األمريكية عن وكالة غوث الالجئين التي تقدم خدمات مهمة 

تنقطع معظم ساعات النهار، وتخفيف  التيالكهرباء و  المياهلالجئين الفلسطينيين وتحسين خدمات 
وقع الحصار والمقاطعة، وإحياء جهود المصالحة مع فتح خاصة أن حربا  جديدة على غزة سوف 

 تسفر عن المزيد من التدمير والموت دون أن ت تى بجديد!
تليين موقف  وأغلب الظن أن الضغوط اإلسرائيلية على القطاع ا ن تتعلق بمحاوالت اإلسرائيليين

جولدين  اإلسرائيلي الجنديحماس من قضية تبادل األسرى، حيث تطالب إسرائيل بإعادة رفات 
وإطالق سرا  زميله منجستو مع اثنين ةخرين من عرب إسرائيل، لكن الدرس المستفاد من تصاعد 
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غاضبون ترامب في عقاب الفلسطينيين ة إنهم  األمريكيالتوتر في قطاع غزة أن سياسات الرئيس 
من قرار القدس ةة سياسات فاشلة تعكس غطرسة القوة التي فقدت حكمة القرار، وبدال  من التهدئة 

 تصر على أن تصب المزيد من الزيت على نار مشتعلة.
 8/2/2018، األهرام، القاهرة

 
 دعوة هنّية لعقد مؤتمر وطنّي بين مؤّيد ومعارض .58

  عدنان أبو عامر
كانون ال اني/يناير في بيته،  23لةاحماسا إسماعيل هني ة خطابا  مطو ال  بة ألقى رئيس المكتب السياسي  

لتوضيح مواقف حماس حول تطو رات القضي ة الفلسطيني ة، واقتصر الحضور على الصحفيين، بينهم 
مندوب االمونيتورا، لكن  أهم  بند تضم نه أن ه دعا إلى عقد مستمر وطني  شامل لمناقشة استراتيجي ة 

اإلسرائيلي ة ضد  القضي ة الفلسطيني ة، وإعالنه أن  الدعوة  –ني ة تتصد ى لالستراتيجي ة األميركي ة فلسطي
مة لالتفاق على إدارة  مفتوحة لكل  القوى الفلسطيني ة من خالل عقده في أي  عاصمة عربي ة ليكون مقد 

 القرار الفلسطيني  في مجالي  السياسة والمقاومة.
ينية بعدد من االستراتيجيات السياسية، وتداخل في القرارات غير المتفق عليها، تزدحم الساحة الفلسط

المقاومة الشعبية غير العنيفة تجاه إسرائيل، فإن حماس ترى المقاومة  ففيما تدعو فتح العتماد
العسكرية المسلحة الخيار األنسب للتعامل مع إسرائيل، وهذا التباين أضعف الموقف الفلسطيني، 

متفق عليها، ولعل حماس تريد من المستمر توحيد هذه  واستراتيجيةير موحد على قرار وجعله غ
 االستراتيجيات والقرارات.

وفي هذا السياق، قال المتحد ث باسم احماسا حازم قاسم لةاالمونيتورا: اإن  دعوة حماس إلى عقد 
ي ة، بعد القرارات األميركي ة المستمر أتت إلدراكها خطورة المرحلة التي تمر  بها القضي ة الفلسطين

ة بالقدس ووكالة األونروا. كما أن  األداء السياسي  للسلطة الفلسطيني ة لم يكن بموازاة األحداث  الخاص 
المتالحقة، فحماس ترى من السلطة الفلسطينية بطئا  شديدا  بتنفيذ قرارات المجلس المركزي  األخيرة 

 إلى وقف التنسيق األمني  مع إسرائيلا.كانون ال اني/يناير، والتي دعت  15في 
يناير على  31تزامنا مع دعوة هنية لعقد مستمر وطني، فقد أدرجته وزارة الخارجية األمريكية يوم 

الئحة اإلرهاب، بزعم ارتباطه بالجنا  العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، وهو ما أدانه بيان 
سيسثر القرار األمريكي على عقد المستمر الذي دعا له  لحماس في اليوم ذاته، وال يعلم أحد كيف

هنية، فالقرار قد يقيد سفر هنية خارج األراضي الفلسطينية، ألن واشنطن قد تطالب أي دولة يزورها 
 بتسليمه بناء على إدراجه بقوائم اإلرهاب.
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 14محمود إسماعيل في دعوة هني ة لعقد المستمر سبقها ت كيد عضو اللجنة التنفيذي ة لمنظ مة التحرير 
كانون ال اني/يناير أن  احماسا تسعى إلى أن تكون بديال  عن منظ مة التحرير. إسماعيل لم يوضح 
إن كانت حماس تسعى إلنشاء منظمة أخرى، أو أنها تلعب دور منظمة التحرير، علما ب ن اتهامه 

يناير في رام  15و14لحماس جاء عقب رفضها حضور اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في 
يناير أنها كانت ترغب  13هللا، ألن حماس على لسان حسام بدران عضو مكتبها السياسي قالت يوم 

بعقد االجتماع خارج الضفة الغربية لتتمكن كل الفصائل الفلسطينية من المشاركة فيه، وفضلت أن 
نية، لكن الرئيس محمود عباس يسبق االجتماع عقد ل طار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطي

 رفض االستجابة لمطالب حماس.
على لسان رئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار أن الحركة ال  2017لكن حماس أعلنت في أكتوبر

 تريد بديال لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل تريد أن تكون المنظمة مم ال لكافة الفلسطينيين.
كانون ال اني/يناير أن  األسابيع الماضية شهدت  19بناني ة في فيما ذكرت صحيفة ااألخبارا الل

ا، االمقاومة الشعبي ةا،  ة أبرزها: احماسا، االجهاد اإلسالمي  لقاءات مك  فة في غز ة بين فصائل عد 
القيادة العام ةا وغيرها، لت سيس تشكيل جديد باسم اتحالف  -االجبهة الشعبي ة لتحرير فلسطين 

 المقاومةا.
عضو المجلس ال وري  لةافتحا ورئيس اللجنة السياسي ة في المجلس التشريعي  عبد هللا عبد هللا  وقال

لةاالمونيتورا: اإن  دعوة هني ة لعقد المستمر الوطني  هي محاولة تبرير فاشل عن غياب حماس عن 
ة داخل اجتماع المجلس المركزي  األخير. ولذلك، فهي دعوة ال قيمة لها، وتعبير عن رغبة قاد

 حماس في إيجاد بديل لمنظ مة التحرير الفلسطيني ةا.
، ومن مهامه 1984يعتبر المجلس المركزي أحد األجسام األساسية لمنظمة التحرير، وتم تشكيله عام 

األساسية اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي أعلى 
 ة، واإلطالع على حسن سير عمل دوائر المنظمة.جسم قيادي بالمنظم

أم ا الوزير الفلسطيني  األسبق لشسون المنظ مات األهلي ة برام هللا المقيم في القاهرة حسن عصفور فقال 
لةاالمونيتورا: اإن  دعوة هني ة لعقد المستمر تفتح نقاشا  وطني ا ، لكن ها تحتاج إلى مزيد من الشر  من 

المستمر عن تقديم رؤية استراتيجي ة بديلة عم ا تشهده الساحة الفلسطيني ة، مع أن  حماس، بحيث يسفر 
 عقد المستمر خارج فلسطين فكرة حيوي ة تعيد االعتبار إلى التفكير المشتركا. 

يبدو من المهم  اإلشارة إلى أن  دعوة هني ة تتزامن مع تع  ر مسيرة المصالحة مع افتحا، وشعور 
يناير ب ن  السلطة  27صال  البردويل عضو المكتب السياسي للحركة يوم احماسا على لسان 

الفلسطيني ة تحاول شراء المزيد من الوقت من دون دفع استحقاقات المصالحة برفع عقوبات الرئيس 
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أو استيعاب موظ في حكومة غز ة السابقة  2017محمود عب اس عن غز ة منذ نيسان/إبريل من عام 
 .وحل  أزمة الكهرباء

وفي ضوء األزمات العاصفة بقطاع غزة، فإن حماس قد تعتبر عقد هذا المستمر فرصة للضغط 
 الجماعي  الفلسطيني  على السلطة الفلسطيني ة.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسي ة في جامعة األم ة بغز ة حسام الدجني لةاالمونيتورا: اإن  دعوة هني ة 
ل انعقاده حاجة فلسطيني ة لعقد المستمر تترافق مع تراجع ال . وفيما يشك  مشروع السياسي  الفلسطيني 

وضرورة استراتيجي ة، لكن  أي  فعالي ة تدعو إليها حماس ستقاطعها فتح، بسبب استقطابهما الحاد ، 
األمر الذي أوجد أزمة ثقة بينهما، وسترى السلطة الفلسطيني ة في المستمر تهديدا  لوحداني ة تم يلها 

 ي ين. ولذلك، ال أرى فرصة لنجاحها.للفلسطين
طالما أن  احماسا أعلنت دعوتها لعقد المستمر، فيبدو أن ها مطالبة ببلورة الدعوة أك ر لتصبح مشروعا  
د له زمن ليس ببعيد كي ال يطويه النسيان، ويتضم ن تشكيل خلي ة عمل من شخصي ات  متكامال  يحد 

دة الرؤى الفكري ة والسي  اسي ة لرسم أهداف هذا المستمر وبنوده وصياغتها.فلسطيني ة متعد 
 

 هذه الفقرة أعاله هي تحليلية خا ة بكاتب التقرير
من جهته، قال عضو المكتب السياسي  للجبهة الديمقراطي ة لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة 

هاب الفلسطيني ين لةاالمونيتورا: اإن  الخيار األفضل لمعالجة الواقع الفلسطيني  الصعب يتم  ل إم ا بذ
إلى الشراكة والتوافق، وإم ا بإجراء انتخابات. أم ا عقد مستمر وطني  فهو حل  ترقيعي  سيمز ق الحالة 
الفلسطيني ة أك ر، ويدخلنا في مناكفات جديدة ستزيد الشرخ القائم في الساحة، ولن يسهم في حل  ما 

 نحن فيه من إشكالي اتا.
ل الفلسطينية حول وسائل مواجهة السياسة اإلسرائيلية، سواء كانت هناك خالفات كبيرة بين الفصائ

العمل السياسي البحت، أم المقاومة الشعبية، أو الهجمات المسلحة، أو العمل على دمج بعض هذه 
 الوسائل، وهو أمر ما زال م ار خالف بين القوى الفلسطينية.

طين عماد أبو رحمة لةاالمونيتورا: اإن  دعوة وقال عضو اللجنة المركزي ة للجبهة الشعبي ة لتحرير فلس
هني ة لعقد المستمر الوطني  قد تشك ل خطوة إيجابي ة تعمل على تحشيد األطراف الفلسطيني ة لوقف 
تدهور المشهد الفلسطيني  وإيجاد منظومة وطني ة مت فق عليها، بعيدا  عن هواجس تشكيل بدائل عن 

عوة من الفصائل للرئيس محمود عب اس، دعوة النعقاد اإلطار القيادة الفلسطيني ة. ولقد سبقت الد
 القيادي  لمنظ مة التحرير الفلسطيني ة، ولم يحصل ذلكا.
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دأبت الفصائل الفلسطينية على مطالبة الرئيس عباس بالدعوة لعقد اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، 
حقق، وانتقد عضو اللجنة التنفيذية يناير، لكن طلبه لم يت 13وةخر المطالبات على لسان هنية يوم 

ديسمبر، امتناع عباس عن الدعوة لعقد اإلطار القيادي،  10لمنظمة التحرير تيسير خالد يوم 
 وإصراره على تعطيله دون ذكر األسباب.

وأخيرا ، يبدو أن  احماسا فور دعوة هني ة لعقد المستمر الوطني  ستبدأ باتصاالتها لتدعو القوى 
د ت كيد ال وابت الفلسطيني ة لمواجهة السياستين الفلسطيني ة،  ل المستمر مظل ة سياسي ة جامعة تجد  ليشك 

األميركي ة واإلسرائيلي ة تجاه القضي ة الفلسطيني ة، ولكن ما قد يكبح جما  دعوة احماسا أن تعلن افتحا 
ة االنقسام مقاطعتها للمستمر، وتسث ر على فصائل أخرى لعدم حضورها، األمر الذي قد يزيد ح د 

 الفلسطيني  ويتسب ب بمشكلة بدل أن يحل ها.
 7/2/2018المونيتور، 

 
 متى يتوقف التوغل االستيطاني؟ .59

 د. أسعد عبد الرحمن
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ما زال يتخذ اليوم، كما اتخذ دوما بسبب األيديولوجيا والممارسات 

السياسة مع الديمغرافيا بشكل يجعله صراعا   الصهيونية، منحى صراع الوجود بحيث تتداخل فيه
مفتوحا  على مصراعيه على المدى البعيد. وفي إسرائيل اليوم، تتفق األيديولوجيتان السائدتان، 
الصهيونية الدينية  تعتمد النبوءة الدينية التوراتية  والصهيونية القومية المتطرفة، على ضرورة عدم 

افة الستيطان كل األرض. وهاتان األيديولوجيتان تم الن االنسحاب من الضفة الغربية باإلض
 األغلبية اإلسرائيلية اليهودية في هذه المرحلة.

تدرك األحزاب السياسية اإلسرائيلية، على اختالف توجهاتها، أن االستيطان يعبد الطريق إلى 
« ةفي غباي»و أ« البيت اليهودي»وزير التربية وزعيم حزب « نفتالي بينيت»السلطة. فبدءا  من 

، «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان  زعيم حزب « الدفاع»المعارض، أو وزير « العمل»رئيس حزب 
وبالت كيد رئيس الحكومة األك ر تطرفا  في تاريخ الكيان الصهيوني  بنيامين نتنياهو  الذي يقود حزب 

، وأيضا  ليعززوا «ئيل التاريخيةإسرا»، جميعهم يتبنون حركة االستيطان إلقامة ما يسمونه «الليكود»
مواقعهم في السلطة. ولم يعد هسالء وغيرهم يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم. فهم يعملون علنا 

أرض »لدعم االستيطان، بل يسعى كل منهم وأعضاء حزبه إلى طر  خطط استيطانية أساسها: 
تراف دونالد ترمب بالقدس عاصمة بل إن الظروف اليوم باتت، بعد اع«. عرب أقل»و« يهودية أك ر

إلسرائيل، مهي ة للموافقة على خطط االستيطان فيها، إضافة إلى ما أعلن عنه قبل أيام من فرض 
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سيادة جيش االحتالل على أحياء سكنية فلسطينية في القدس المحتلة وضمها إلى مسسوليته األمنية، 
ر الفصل العنصري عن المدينة المحتلة، حيث يدور الحديث عن األحياء المقدسية التي عزلها جدا

 بما في ذلك مخيم شعفاط لالجئين وقرية كفر عقب.
منذ نشوء القضية الفلسطينية، قاوم الشعب الفلسطيني االحتالل االستيطاني باعتباره فرعا  عضويا  في 

ستيطان األصل الشامل من التهويد واألسرلة، سواء عبر المقاومة الشعبية، وهذا يشمل مقاطعة اال
عمال  وتعامال  وتجارة، أو من خالل مقاومة مسلحة عبر عمليات جرت داخل المستوطنات المالصقة 

القريبة من القدس حين قتل عامل « مستوطنة هار أدار»للفلسطينيين ولن يكون ةخرها عملية 
يطانية، جنود إسرائيليين وأصاب رابعا . فالشعب الفلسطيني أدرك أن الممارسات االست 3فلسطيني 

والتي تتم بقوة السال  لسلب األرض ال أفق حقيقي لالنسحاب منها على األقل بشكل كامل! 
مرتبط معها المصانع والمعابد وكل ما يحتاجه المستوطن من أجل « مدن»فالمستوطنات تتحول إلى 
 ترسيخه في هذه األرض!

است ماره كفاحيا، من العوامل التي  إن تداخل الحياة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قد يصبح، إن تم
ألف فلسطيني يعملون داخل المستوطنات، وهسالء  200تصب في صالح الفلسطينيين. ف ك ر من 

عندهم أذونات وال توجد عليهم مالحظات أمنية! فمن يعمل في مزرعة ليهودي في مستوطنة أو يقود 
ال ، فسوف يجد بكل سهولة الشيء جرارا  أو سيارة، حتى لو ُفتش على الحواجز ولم يكن معه س

 الذي يستخدمه.
كذلك، فإن مس لة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتجريم قادة االحتالل على الجرائم المتعلقة بسرقة 
األرض الفلسطينية، هي إحدى الطرق المهمة لمقاومة االستيطان، مع الت كيد على ضرورة اللجوء 

تصادية والقانونية والدبلوماسية واإلعالمية وال قافية، مع التذكير ب ن إلى كافة األسلحة السياسية واالق
التقرير األولي للمدعي العام للمحكمة الصادر بداية ديسبمر الماضي، حسم موضوع انطباق القانون 

، ما يجعل 1967الدولي على االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام 
يطان جريمة يحاسب عليها مقترفها، ما يضغط على إسرائيل لوقف االنتهاكات وجرائم هذا االست

الحرب التي تقترفها، كإنشاء المستوطنات، واقتراف الجرائم ضد اإلنسانية، كفرض نظام تمييز 
 وفصل عنصريين، نظام ةبارتايد وفق تعريف القانون الدولي.

است مارها كفاحيا، تزيد من فرص اندالع انتفاضة كما أن هذه المستعمرات االستيطانية، إن جرى 
شعبية تلحق الخسائر وتزيد من كلفة دولة االحتالل وتجبر المستعمرين على الرحيل عن األرض 
الفلسطينية. فاالستمرار بسياسة االستيطان يذكي نار االنتفاضة الفلسطينية المنشودة. وبالفعل، حققت 

حال  »  انتصارات ميدانية وطرحت على الصعيد العملي 2000و 1987االنتفاضتان األولى وال انية  
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صريحا لقضية مستقبل المستوطنات. فقد استطاعت، بحسب الصحافة اإلسرائيلية، إجبار « فلسطينيا
خالل الفترة الممتدة  1948مستوطن على الهروب من القدس إلى أماكن أخرى في فلسطين  200000

، بينما هاجر غالبية مستعمري «سانور»ن جميعا  مستعمرة ، حيث هجر المستوطنو 2005حتى عام 
بعد أن  %2.8وغيرها، مما أدى إلى تراجع النمو السكاني في مستوطنات الضفة إلى « بيت جيلو»

، كما أجبرت المستوطنين على الهجرة المعاكسة إلى 2000في النصف ال اني من عام  %7كان 
 يهود منها إلى المستوطنات في الضفة بما فيها القدس.، وحالت دون مزيد من هجرة ال1948فلسطين 

الذي يتحدث عنه اإلعالم « الذئاب المنفردة»وي تي، في سياق است مار الوضع كفاحيا، موضوع 
، «الذئب المتوحد»اإلسرائيلي بعد كل عملية. ففيما كانت معظم الكتابات تتحدث سابقا عن ظاهرة 

فالمس لة لم تعد مس لة فرد أو فردين، بل «. المنفردة الذئاب»أصبحت الحقا تتحدث عن ظاهرة 
، ال «ذئاب متوحدة»أصبحت ظاهرة تشمل قطاعا  متناميا  من جيل كامل، بحيث شكلت ظاهرة 

 ظاهرة ذئب متوحد فقط، مع استمرار عدم معرفة أجهزة األمن اإلسرائيلي لهذه العناصر وقيادتها.
ستيطان موصدة رغم إيماننا ب نها خاضعة للتغيير في اليوم، األبواب للحل الدائم في قضية اال

اتجاهات مغايرة في قادم األيام، وتجربة االنتفاضات الفلسطينية ت بت ذلك. فالمقاومة السلمية 
وحدها، بتفرعاتها، هي التي ستجبر العدو الصهيوني على التراجع عن مخططاته المتمادية. فوتيرة 

، خاصة بعد البدء بترويج خطة تشمل بناء 2000يل لها منذ عام البناء االستيطاني الحالية ال م 
هناك »وبحسب ليبرمان فإن «. القدس الكبرى »ألف بسرة استيطانية جديدة، فيما يطلق عليه  300

مساحة كافية لالستيطان في الضفة الغربية لمليون أو اثنين ةخرين، ل ماكن التي تناسبنا من حيث 
 «!سة متوازنةالسياسة. ويتم ذلك في سيا

وحتما  فإن هسالء المستوطنين سيندمون، لكن بشرط توفر وتفعيل خطة كفاحية فلسطينية ضد توغلهم 
االستيطاني بين الفلسطينيين. فالمستوطنات دخلت اليوم األحياء الفلسطينية وتتشابك معها، وبالتالي 

سعى إليهم. ومعروف أن أي بات المستوطنون يعيشون بين الفلسطينيين، وال حاجة للفلسطيني أن ي
حكومة إسرائيلية ال تستطيع بناء سور في القدس القديمة، وال حتى في األحياء الشرقية في القدس 
الشرقية، ألن البيت أو العمارة بجانب بيت وعمارة أخرى وبجانب المستعمرة الجديدة. فهل تبادر 

 ائنا وجعله توغال في أحشائهم؟الفصائل الفلسطينية إلى است مار هذا الحال المتوغل في أحش
 9/2/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 ثرثرة زائدة .61
 يوسي ميلمان

لساعات قليلة كان خيال التعاون مع العالم السني في متناول اليد. فقد سربت مصادر إسرائيلية 
لوسائل اإلعالم ب ن السعودية وافقت على أن تمر الرحالت الجوية للخطوط الجوية الهندية من 

 يودلهي إلى مطار بن غوريون فوق أراضيها.ن
تطير العال منذ سنين إلى الهند في مسار طويل يمر فوق روسيا كي تستجيب لمتطلبات األمن التي 
تحظر عليها المرور فوق دول معادية كإيران وأفغانستان. وخططت شركة الطيران الهندية، كجزء من 

ائيل منذ سنين، للحصول على حقها في الطيران إلى مبدأ التبادلية والتعاون االستراتيجي مع إسر 
 مطار بن غوريون، فتنال نصيبا من هذه السوق ا خذة في التوسع.

ر الطريق عبر إيران وأفغانستان، لكن محافل األمن في وزارة  اقتر  الهنود مسار طيران يقص 
الشركة الهندية في  المواصالت  هيئة الطيران القطرية  رفضت إعطاء اإلذن بذلك. وعندها شرعت

مفاوضات مع السعودية للسما  لها بالمرور في المجال الجوي للمملكة ضمن مسار من وإلى 
إسرائيل. وفي وزارة المواصالت وجهاز األمن كانوا على علم بتلك االتصاالت، وأملوا في ما لو 

 نحو تطبيع العالقات.تحقق الحلم، فهذا سيشهد أن المملكة السعودية مستعدة أن تتقدم خطوة صغيرة 
منذ سنين تجري بين المملكة وإسرائيل اتصاالت من أنواع مختلفة، حسب منشورات أجنبية. اتصاالت 

فالخوف «. عدو عدوي هو صديقي»في مركزها تعاون استخباري وأمني يقوم على أساس مبدأ 
ال. ووفق منشورات المشترك لدى الدولتين من إيران وتطلعاتها للتوسع يمكنه أن يشكل نسغا مكت  

أجنبية، يك ر في السنوات األخيرة رئيس الوزراء ووزراء في الكابينت من الحديث عن االتصال بين 
العالم السني وإسرائيل كجزء من المعركة ضد إيران ومسامراتها إلقامة هالل شيعي في الشرق 

 األوسط، على خلفية دورها في الحروب األهلية في سوريا واليمن والعراق.
أن يكون الخطوة األولى في الطريق إلى رفع مستوى العالقات « االتصال الهندي»ظاهرا، يمكن لة 

من العالم السري إلى السطح، ولكن أحدهم في إسرائيل ثرثر أك ر مما ينبغي. فالمعلومة التي ب  ت 
الهندية في ألول مرة في إذاعة صوت إسرائيل، كما لو أن السعودية أذنت منذ ا ن للخطوط الجوية 

الطيران إلى إسرائيل عبر مجالها الجوي، أثارت غضب الحكم الملكي في الرياض. وعندها أضيفت 
إلى هذه ال رثرة، ثرثرة مسسولين كبار في العال ممن تخوفوا أن ُتقضم حصة من احتكارهم، فطلبوا 

له المملكة الحصول على امتياز مشابه للطيران فوق السعودية. هذا بات هذا أك ر مما تحتم
 والناطقين بلسانها الذين سارعوا للنفي في أن يكونوا قد وافقوا على صفقة مع شركة الطيران الهندية.
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باختصار، سيت جل تحقيق الحلم الخيالي مرة أخرى واالتصاالت مع السعودية ستواصل كونها 
 عالقات عشيقة في التلة.

 8/2/2018معاريف 
 9/2/2018، ، لندنالقدس العربي
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