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*** 
 

 العامود باب منطقة معالم لتغيير ضخمة تهويدية مؤسسة القدس: خطة .1
 سالقد مدينة معالم تغيير على يعمل اإلسرائيلي االحتالل أن الدولية القدس مؤسسة بيروت: أكدت

 بالبلدة أكبر بشكل تحكمه إطار وفي مختلفة، ثقافية أو دينّية تغييرات إحداث إطار في المحتلة،
 .عليها األمنية قبضته وتشديد القديمة

 بتنفيذ بدأ االحتالل أن بالقدس والمواقف األحداث لتطورات أسبوعية قراءة في المؤسسة وأوضحت
 الداخلي األمن وزير عنها أعلن والتي العامود، باب ةمنطق في أمنية أبعاد ذات ضخمة تهويدّية خطة  
 .الماضي يونيو/حزيران في إردان جلعاد االحتالل حكومة في

 في والمواجهات للمظاهرات التصدي في االحتالل شرطة عمل لتسهيل تهدف الخطة أن وبينت
 .الفلسطينيين للشبان فدائية عمليات أي ومنع المنطقة،
 النشاطات بإقامة تسمح مفتوح، مكان من العامود باب ومدرج ةساح بتحويل الخطة وتقضي

 باب إلى الدخول تقنن ثابتة ومداخل مسارات تحديد عبر مغلقة، أمنية منطقة إلى الجماهيرية،
 نقاط ُتستخدم أبراج، ثالثة بناء الخطة من المتقدمة المراحل تتضمن أن على القديمة، والبلدة العامود
 الكاميرات من المزيد لتركيب باإلضافة بقليل، المنطقة في المارة مستوى  من أكبر بارتفاع مراقبة،
 .المتطورة الرصد وأجهزة
 تغييرات إجراء االحتالل شرطة دراسة للخطة، اإلضافية المخاطر من إن القدس مؤسسة وقالت

زالة المنطقة، في طبوغرافية  باب طبيعة ستغير خطة وهي المنطقة، ارتفاعات في فروقات أي وا 
 .التاريخّية المنطقة في جوهرية تغييرات بإجراء لالحتالل وتسمح كبير، بشكل   العامود
 باب معالم تغيير ومشروع القدس، في خطر بشكل   التهويد حمالت وتيرة تصاعد أن وأضافت
 لها يروج التي الضخمة االستيطانية والمشاريع فيه، لالحتالل األمنية القبضة وتشديد العامود،
 يستلزم ما وهو المدينة، على قادم صعب بعام تنبئ خطوات كلها االحتالل، حكومة في أعضاء
 20/12 في بدأت االحتالل طواقم أن إلى وأشارت .والمحلية الدولّية الصعد على العمل من مزيًدا
 .سليمان السلطان شارع جانب ومن المصرارة حي جانب من العامود لباب مدخلين في العمل

 28/12/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 عباس يؤكد أن تحقيق الوحدة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا .2
، بمقتتر الرئاستتة فتتي 28/12/2017 محمتتود عبتتاس، الخمتتيس يةفلستتطينالة طلالستتاستتتقبل رئتتيس  :رام هللا

أن  عبتتاس وأكتتد لمناستتبة انتهتتاء مهتتام عملتته. رام هللا، الستفير المصتتري ستتامي متتراد، التتذي جتتاء مودعتتاً 
تحقيق الوحدة الوطنيتة، هتو مصتلحة وطنيتة فلستطينية عليتا، يجتب تحقيقهتا لمواجهتة الظتروف الدقيقتة 

 التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
  28/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تطالب بمعاقبة دول تنقل سفاراتها إلى القدس ية"فلسطين"الخارجية ال .3

متن وزراء الخارجيتة العترب  رياض المالكي أنته ستيطلب رستمياً  الفلسطينية أكد وزير الخارجية :رام هللا
والتتي  ،1980 لستنةان تنفيتذ قترارات قمتة عّمت 6/1/2018 فتي األردن الخمسة الذين سيشتاركون اجتمتاع

 تضمنت المقاطعة السياسية واالقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
، إلتتتتتى أن 28/12/2017 فتتتتتي حتتتتتديث إلذاعتتتتتة رصتتتتتوت فلستتتتتطينر الرستتتتتمية الخمتتتتتيس ،وأشتتتتتار المتتتتتالكي

االجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أمريكتا 
صتدارللتراجع عن قرارهتا بشت ن القتدس،  بيانتات واضتحة وحازمتة لمنتع أي دولتة متن أن تحتذو حتذو  وا 

وقتال: إنته فتي حتال أقتدمت بالفعتل التدول العربيتة مجتمعتة علتى مقاطعتة  باتخاذ هكذا خطوة. واشنطن
غواتيماال أوال، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على األوضتاع الماليتة فيهتا 

التواصتل  اً نه يجري العمل حاليأوأضاف المالكي  .من الهال للدول العربية سنوياً  %90لكونها تصدر 
للتواصتل متع  إشتارةلحثها علتى نقتل ستفارتها، للحيلولتة دون ذلتك، فتي  رإسرائيلرمع الدول التي تسعى 

منهتتا وعتتدت ب نهتتا لتتن تنقتتل ستتفارتها  مجموعتتة دول عتتدم االنحيتتاز واالتحتتاد اإلفريقتتي، مؤكتتدا أن عتتدداً 
سرائيلية هائلة.  للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أمريكية وا 

  28/12/2017 ،الة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك
 

 تسليم صكوك االنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية إلى الجهات الوديعة .4
أن وزارة  لتتتته، فتتتتي بيتتتتان ،ريتتتتاض المتتتتالكي الفلستتتتطينية أكتتتتد وزيتتتتر الخارجيتتتتة: محمتتتتد يتتتتونس –رام هللا 

المعاهدات الدوليتة، التتي وقتع عليهتا الترئيس الخارجية سلمت أمس صكوك االنضمام إلى االتفاقيات و 
اتفاقيتتة ومنظمتتة دوليتتة، ريشتتكل أحتتد أهتتم أدواتنتتا  22محمتتود عبتتاس. واعتبتتر أن انضتتمام فلستتطين إلتتى 

 الرئيسة في اعتماد القانون الدولي سبياًل للوصول إلى الحقوق المشروعة للفلسطينيينر.
  29/12/2017 ،الحياة، لندن
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 خان يونسفي مة الكلية الجامعية صيدم: انتهاء أز صبري  .5

صتتبري صتتيدم انتهتتاء الفلستتطيني أعلتتن وزيتتر التربيتتة والتعلتتيم العتتالي  :نتتور التتدين الغلبتتان - ختتانيونس
وفي حتديث ختال لمراستل رالمركتز الفلستطيني  أزمة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس.

صتتتتيدم رأنتتتته سيستتتتت نف اعتمتتتتاد  أكتتتتدلكليتتتتة ، علتتتتى هتتتتاما لقتتتتاء با28/12/2017 لإلعتتتتالمر، الخمتتتتيس
الشهادات، وسيزيد من بعض التخصصتات الستتيعاب الطلبتة، خاصتة وأن منطقتة الجنتوب فتي قطتاع 

أحمتتد أبتتو . وأوضتتح أنتته تتتم إعتتادة عميتتد الكليتتة الستتابق د غتتزة، تحتتتاج إلتتى المزيتتد متتن رفعتتة التعلتتيمر.
وأشتار إلتى  اف اعتمتاد شتهادات الختريجين.دكتورًا من المستتنكفين، واستتئن 35شنب، إلى جانب عودة 

مدرستة فتي قطتاع غتزة، األمتر  100وجود مشتاريع عديتدة إلنشتاء المتدارس، الفتتًا إلتى وجتود نيتة لبنتاء 
 الذي يفتح مجال التوظيف ألعداد جديدة من الخريجين، وضخ طاقات جديدة في السلك التعليمي.

 ة قد انتهت بشكل كامل.أن األزمة الخاصة بالكلي أبو شنب د.من جهته أكد 
  28/12/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مطالبات بدمج موظفي القطاع العام في السلم اإلداري للسلطة :غزة .6

بدمج كافة الموظفين  14/6/2007تعينهم بعد  طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام والذين تمّ  :غزة
واعتبتر نقيتب المتوظفين يعقتوب الغنتدور،  ية أسوة بالبقية.على السلم اإلداري والمالي للسلطة الفلسطين

في خيمة االعتصتام الدائمتة أمتام مقتر مجلتس التوزراء بغتزة   ،28/12/2017في خالل مؤتمر صحفي 
وقتتال: رلتتن نستتمح باستتتمرار  أحمتتر، ال يمكتتن تجتتاوزع أو اعتبتتارع قضتتية ثانويتتةر. رملتتف المتتوظفين ختتطّ 

.. وستتنكون التتدرع التتواقي لهتتذع القضتتية .اق تجتتاع قضتتية المتتوظفينالمهزلتتة التتتي تنتهجهتتا حكومتتة الوفتت
وحذر الغندور من أن نقابتة المتوظفين ستصتّعد فعالياتهتا االحتجاجيتة ختالل  حتى حلها بشكل عادلر.

 األسابيع المقبلة، بسبب ما قال إنه رمماطلة الحكومة تجاع قضية الموظفين والتنكر لحقوقهمر.
  28/12/2017 وكالة قدس برس،

 
 الفلسطينية األحمد: اتصاالت مع حماس ومسؤولين مصريين والسيسي يتابع المصالحة .7

جتمع عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، مفوض العالقات الوطنية، : اسوسن أبو حسين -القاهرة
عزام األحمد، في القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين المكلفين متابعة تنفيذ االتفاق بين 

نهاء حركتي  فتح وحماس، الذي وقع في أكتوبر )تشرين األول( الماضي، لتنفيذ اتفاق المصالحة وا 
 االنقسام ببنودع كافة.
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وقال األحمد في تصريح له، أمس، إنه استعرض مع المسؤولين المصريين العقبات والعراقيل التي 
ع نصا وروحا وبشكل دقيق ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ االتفاق، مؤكدًا ضرورة االلتزام الكامل بتنفيذ

وأمين، خصوصا في رهذع المرحلة التي تواجه فيها القضية والشعب الفلسطيني تحديات ومخاطر 
ممثلة بقرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، بش ن القدس، والتي تتطلب تمتين وحدة الجبهة 

جنيد طاقات الشعب األمريكي، وت -الفلسطينية الداخلية من أجل إفشال التحرك اإلسرائيلي 
الفلسطيني باتجاع إنهاء االحتالل، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة 

 وعاصمتها األبدية القدس الشرقيةر. 1967عام 
وأضاف األحمد أن تنفيذ تفاصيل كل ما اتفق عليه له أهمية خاصة، وأنه ريجب إنجازها من قبل 

افة.ر، وأوضح عضو اللجنة المركزية أنه تم االتفاق مع الجانب المصري على األطراف المعنية ك
استمرار التواصل والتنسيق إلنجاز ما تم االتفاق عليه، مؤكدًا أنه كان على اتصال مع حركة حماس 

 أثناء وجودع في القاهرة، لتذليل جميع المصاعب والعقبات أمام مسيرة إنهاء االنقسام.
  29/12/2017ن، الشرق األوسط، لند

 
 اختراق في ملفين للمصالحة ولقاء وشيك بين عباس وهنية"الحياة":  .8

لمت رالحياةر أن حركتي رفتح و رحماسر اتفقتا على عقد لقاء بين ، القاهرة: عفتحي صّباح -غزة 
قيادتْيهما بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لت رحماسر إسماعيل هنية، وأن 

 ُسّجل في اثنين من ملفات المصالحة المتعثرة. اختراقاً 
وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لت رالحياةر أن رئيس رحماسر في قطاع غزة يحيى السنوار اتفق مع 
عضو اللجنة المركزية ومسؤول العالقات الوطنية في حركة رفتحر عزام األحمد، على عقد اجتماع 

قضايا والملفات الشائكة. ورجحت أن ُيعقد االجتماع في بحضور عباس وهنية لدفع المصالحة وحل ال
كما كشفت المصادر تحقيق  القاهرة برعاية مصرية مباشرة وحثيثة، من دون تحديد موعد لذلك.

اختراق طفيف في ملفْي الموظفين والكهرباء، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية، رئيس اللجنة 
ظر في ملف موظفي رحماسر رامي الحمدهللا، أصدر قرارًا بضم الرئيس اإلدارية القانونية المكّلفة الن

السابق لديوان الموظفين العام رئيس ديوان الرقابة اإلدارية والمالية في القطاع حاليًا محمد الرقب، 
 إلى اللجنة.

ا يعني ذلك أن الحمدهللا وافق جزئيًا على مطلب لت رحماسر التي تطالب بضم ثالثة خبراء يمثلونه
إلى اللجنة وفقًا التفاق المصالحة في القاهرة، وهم وكيل وزارة المال في غزة يوسف الكيالي، ورئيس 

كما كشفت المصادر أن الحمد هللا وافق على  ديوان الموظفين العام الحالي محمد عابد، والرقب.
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ائي إلى القطاع ميغاواط من التيار الكهرب 50الطلب من سلطات االحتالل اإلسرائيلي إعادة توصيل 
ميغاواط، شرط أن تدفع شركة توزيع  120كانت الحكومة طلبت قطعها قبل ثمانية أشهر، لترتفع إلى 

ماليين شيكل شهريًا. وكانت المصالحة تعثرت مطلع  10الكهرباء في القطاع مسبقًا ثمنها البالغ 
قة، وعدم إلغاء العقوبات الشهر نظرًا لعدم دفع حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة رحماسر الساب

المفروضة على مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون في ظروف م سوية وفي ظل أزمات متفاقمة 
تشمل الكهرباء ومياع الشرب والعالج الطبي والفقر والبطالة والحسوم على رواتب موظفي السلطة 

 الفلسطينية.
رحماسر ورفع العقوبات عن  ووفق المصادر، فإن الحكومة رفضت دفع رواتب موظفي حكومة

القطاع ردًا على عدم تسليم الحركة أموال الضرائب والرسوم التي تجمعها الوزارات والهيئات الحكومية 
وقالت المصادر إن السنوار والكيالي أبلغا راللجنة  التي يديرها ويقودها الوكالء المنتمون للحركة.

الشهر بمشاركة ممثلين عن معظم الفصائل، الوطنية لمتابعة إنجاز المصالحةر )ُشكلت مطلع 
باستثناء فتح وحماس(، إن وكيل وزارة المال في حكومة التوافق فريد غّنام رفض استالم أموال 
الجباية بدعوى أن عباس رأعفى بمرسوم رئاسي )عقب االنقسام( سكان القطاع من الضرائب والرسوم 

 المفروضة عليهم وفقًا للقانونر.
وار استعرض مع أعضاء رلجنة إنجاز المصالحةر بحضور أعضاء اللجنة التي وأضافت أن السن

شكلتها رحماسر لتسليم الحكومة وتمكينها، كلَّ الخطوات والقرارات واإلجراءات التي اتخذتها الحركة 
في هذا الخصول، كما أبدى استعداد الحركة ولجنة التسليم للتعاون التام مع لجنة المتابعة، التي 

عم مصر، وتتحفظ رفتحر على تشكيلها ولو تطلب األمر راستجواب اللجنة وأعضائهار في تحظى بد
 إطار دفع المصالحة.

  29/12/2017الحياة، لندن، 
 

 فتح تدعو غواتيماال إلى التراجع عن قرارها بشأن القدس .9
من تل ابيب طالبت حركة فتح، اليوم الخميس، دولة غواتيماال بالتراجع عن قرارها بش ن نقل سفارتها 

 إلى مدينة القدس المحتلة، وبعدم االمتثال للضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية.
وشددت الحركة في بيان وزعته مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية للمتحدث باسمها، عضو 

ب مجلسها الثوري أسامة القواسمي على أن هذا اإلجراء إن تم فإنه يمثل اعتداء على حقوق الشع
 الفلسطيني في عاصمتهم القدس وأرضهم وفقا للقرارات والقانون الدوليين.

 28/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حماس تعاني أزمة مالية للشهر السادس على التواليصحيفة الشرق األوسط:  .11

حماس تتزايد حدة منذ غزة: كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن أن أزمة مالية كبيرة داخل حركة 
بضعة أشهر، وطالت رواتب عناصرها الذين يعملون في مؤسساتها السياسية والعسكرية، ووصلت 
إلى مخصصات ذوي الشهداء والجرحى واألسرى، الذين يتلقون أمواال باستمرار من مؤسسة خاصة 

 تابعة للحركة.
رها السادس على التوالي، وظهر وقالت المصادر لترالشرق األوسطر، إن األزمة المالية دخلت شه

ت ثيرها على رواتب عناصر الحركة خالل األشهر الثالثة األخيرة، في حين تضرر من األزمة، منذ 
 بدايتها، ذوو الشهداء والجرحى واألسرى الذين يتلقون مخصصات من األزمة منذ بدايتها.

الجناحين السياسي  وبحسب المصادر، فقد صرفت الحركة نصف رواتب عناصرها العاملين في
دوالر فقط، على الطريقة ذاتها التي كانت تعتمدها  300والعسكري، قبل أيام، بنسبة حد أدنى 

الحركة، في السنوات األخيرة، في إدارة األزمة المالية التي كانت تواجهها خالل فترة سيطرتها 
كومية ووزارات عقب الحكومية على قطاع غزة، وصرف رواتب عناصرها الذين وظفتهم في أجهزة ح

 .2007سيطرتها على القطاع عام 
ولفتت المصادر، إلى أن الرواتب التي صرفت منذ أيام كانت عن شهر أكتوبر )تشرين األول(، في 
حين لم يجر صرف راتب شهر نوفمبر )تشرين الثاني(، بينما نقترب من نهاية شهر ديسمبر )كانون 

وتشير المصادر، إلى أن ذوي  قد تتفاقم داخل الحركة.األول( الحالي، ما يشير إلى أن األزمة 
شهداء الحركة والجرحى التابعين لها، باإلضافة إلى ذوي األسرى، لم يتلقوا بدورهم المخصصات منذ 
ستة أشهر، مشيرة إلى أن المؤسسة المختصة بهذع الحاالت، وهي تتبع لحماس مباشرة، تستعد 

ووفقا للمصادر، فإن الحركة قللت من  ة مستحقة.لصرف رواتب ثالثة أشهر فقط من أصل ست
مصروفاتها التشغيلية، وخفضت من الموازنات التي تخصل لألعمال السياسية والعسكرية إلى نحو 

في المائة مما كانت عليه من قبل، مشيرة إلى أن هناك محاوالت من قيادات المكتب السياسي  50
 نظم يسمح بإعادة األمور إلى ما كانت عليه.للحركة، لجلب دعم خارجي بشكل أكبر، وبشكل م

  29/12/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 فتح في لبنان: نؤّكد إصرارنا على حماية شعبنا وحقوقه الوطنية .11
في لبنان، إصرارها على حماية شعبنا وحقوقه الوطنية، والتمسك بالثوابت  فتححركة  : أكدتبيروت

الستمرار في حماية القرار الفلسطيني المستقل بعيدًا عن التي ناضلت من أجل تحقيقها، وضرورة ا
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التبعية أو االحتواء أو الوصاية، مشددة على ان رفض الهيمنة أو السيطرة على قرارنا ضمانة 
الحركة في بيان يوم خميس، في الذكرى  وأكدت أساسية الستعادة حقوقنا ونيل حريتنا واستقاللنا.

رة الفلسطينية وحركة )فتح(: ان المصالحة الوطنية الفلسطينية قضية الثالثة والخمسين النطالقة الثو 
، مشيرًا الى انها يجب ان تقود الى تجسيد اإلسرائيليجوهرية وأساسية في صراعنا ضد االحتالل 

 الوحدة الوطنية الحقيقية.
 28/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االنفجار" وطرفا المعادلة ال يرغبان بالتصعيد العسكري  هدوء حذر لـ "منع :غزةحدود  .12

حذرا، توقفت  هدوءاً تشهد حدود قطاع غزة القريبة من إسرائيل في هذع األوقات  اشرف الهور: -غزة 
بموجبه خالل األيام الماضية ما تعرف بت رعملية تنقيط الصواريخر من جهة غزة على بلدات الغالف، 

سرائيل(، في  في مشهد عكس عدم رغبة أي من الطرفين المسيطرين على الوضع )حماس وا 
 التصعيد حاليا.

رالقدس العربير فإن قيادة الفصائل في غزة ناقشت باستفاضة سبل رت جيجر وحسب ما قالته مصادر لت
براز رحجم التآمرر األمريكي على القضية الفلسطينية، من خالل تنظيم  المواجهات مع االحتالل، وا 

جية أمام المقرات الدولية في غزة، مع التركيز في الوقت ذاته على فتح قنوات اتصال وقفات احتجا
 مع جهات عربية ودولية مؤثرة، لتنظيم احتجاجات مماثلة، للتصدي لقرارات ترامب.

ويتردد في هذا السياق أن مصر بصفتها راعي اتفاق التهدئة األخير الذي وقع بموافقة الفصائل 
، تدخلت مؤخرا من أجل رتهدئة الميدانر، كما ذكرت المصادر لت 2014هرة صيف الفلسطينية في القا

 رالقدس العربير، ووقف عمليات إطالق الصواريخ المتفرقة من القطاع، تجاع البلدات اإلسرائيلية.
وتخلل االتصاالت تشديد فلسطيني قوي حمل لغة رالتحذيرر إلسرائيل، من مغبة القيام ب ي عمل 

االشتباكر المتعارف عليها، بعد الحرب األخيرة على غزة التي أرست التهدئة الحالية، يكسر رقواعد 
 التي تنل على وقف الهجمات المتبادلة.

 29/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل": الرأي العام العربي يتغير لصالح يزعم نتنياهو .13

نتنياهو، أن رتغييرا يحدث في الرأي العام ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين : مجيد القضماني
العربي فيما يتعلق بإسرائيلر، ورأن ذلك التغير لم يعد محصورا باألنظمة، وبات يطال الرأي العام في 

 العالم العربير.
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جاء ذلك خالل فعالية رتكتريمر ُنظمتت لنتنيتاهو، يتوم الخمتيس، فتي قريتة عتين ماهتل بتدعوة متن رئتيس 
أبتتتو ليتتتل، وذلتتتك رغتتتم التتترفض الشتتتعبي العتتتارم لزيتتتارة نتنيتتتاهو للقريتتتة العربيتتتة،  المجلتتتس المحلتتتي، وليتتتد

والوقفتتات الشتتعبية التتتي بتتادرت إليهتتا القتتوى الوطنيتتة واللجتتان األهليتتة فتتي القريتتة وبمشتتاركة متتن عمتتوم 
 الداخل الفلسطيني، تحت شعار رال لتكريم العارر.

القريتة، ركيتف أعترف أن تغيترا يحتدث فتي الترأي وقال نتنياهو في سياق كلمتته فتي رالقاعتة الرياضتيةر ب
العام العربي لصالح إسرائيل؟ بواسطة استطالعات رأي نجريها ونمرر عبرهتا ستؤاال، علتى شتاكلة رمتا 
هتتتي نستتتبة التتتذين تعتقتتتد أنهتتتم يؤيتتتدون عالقتتتات بتتتين بلتتتدك ودولتتتة إستتترائيل؟ فيمتتتا مضتتتى كانتتتت النستتتبة 

وتتابع: ربتدأ الجمهتور فتي  ر، علتى حتد زعمته.%50.. وتصل حتى إلتى .%20اليوم تبدأ من  .صفر..
الدول العربية يعي أهمية ذلك. فإسرائيل تحاكي المستقبل، وهي واحدة من أكثر الدول نموا علتى وجته 

 األرض، ونحن نريد من الجميع أن يكونوا جزًءا من قصة النجاح هذعر، على حد وصفه.
فضين لزيارتهر بحسب تعبيرع، وقال: ر ضد متاذا التحريض في كلمته على رهؤالء الرا نتنياهوولم يفت 
يرفعتتون الفتتتات  .... رأيتتت المظتتاهرة.... يرفعتتون أعتتالم فتتتح ومنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية.يتظتتاهرون 
.. ضد ماذا يتظاهرون؟ ضد الماليين التي ذبحت واقتلعت من بيوتها في العتراق وليبيتا؟ .ضد زيارتي

ن وتتابع: رلتدينا اآ نستان والتتي شتيدت المشتافي الميدانيتة؟ر.ضد الدولة الوحيتدة التتي تحمتي حقتوق اإل
.. يتتتدركون أن مستتتتقبلهم ومستتتتقبل أطفتتتالهم يعتمتتتد علتتتى .تعتتتاون متتتع دول المنطقتتتة كمتتتا لتتتم يكتتتن يومتتتا

 تعاونهم مع إسرائيل، وأنها ليست العدو، بل هي الشريك الحتمي في صد القوى المتطرفةر.
 28/12/2017، 48عرب 

 
 يستغل الصهيونية الدينية لمواجهة تحقيقات الفساد شكيد: نتنياهو .14

ألمحتتت وزيتترة القضتتاء أييلتتت شتتكيد، ختتالل حتتديث متتع مقتتربين منهتتا، أن رئتتيس الحكومتتة : محمتتد وتتتد
اإلستترائيلية، بنيتتامين نتنيتتاهو، يستتتغل الصتتهيونية الدينيتتة والحاخامتتات للحصتتول علتتى التتدعم والتغطيتتة 

 لشرطة على خلفية ملفات الفساد التي تنسب له.لمواجهة التحقيقات التي يخضع لها با
وي تي ذلك على خلفية اللقاء التذي جمتع نتنيتاهو، متع حاخامتات متن الصتهيونية الدينيتة، حيتث أعقتب 

 ميلون شيكل للمستوطنات. 40اللقاء مصادقة الحكومة على تحويل 
الحاخامتات لت ييتدع فتي وفي مناقشات مع العديد متن المقتربين، أشتارت شتكيد إلتى أن نتنيتاهو يستتخدم 

ظتل التحقيقتتات ضتدع، وهتتو يتجاهتتل حتزب رالبيتتت اليهتودير بينمتتا يبتتدي خوفته وقلقتته متن موقتتف وزيتتر 
وانتقتدت شتتكيد الحاخامتات المحستتوبين علتى الصتتهيونية  الماليتة رئتتيس كتلتة ركوالنتتور، موشتيه كحلتتون.
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يقتتات التتتي جتترت ضتتدع. وقالتتت الدينيتتة، التتذين اجتمعتتوا أول أمتتس الثالثتتاء، متتع نتنيتتاهو فتتي ظتتل التحق
 شكيد في محادثات مغلقة إنه ربسببهم ال يعرنا أي اهتمامر.

 28/12/2017، 48عرب 
 

 فرصة مناخ سياسي جديد لتحقيق أيديولوجية ليكود واليمين "إسرائيلـ"لساعر: ترامب يوفر  .15
در الحتتتاكم فاجتتت  التتتوزيُر الستتتابق جتتتدعون ستتتاعزر، القطتتتُب فتتتي حتتتزب رليكتتتو : أستتتعد تلحمتتتي -الناصتتترة 

والمرشُح األقتوى وفتق االستتطالعات لخالفتة زعيمته رئتيس الحكومتة بنيتامين نتنيتاهو، الستاحةز الحزبيتة 
بإعالن دعمه مشتروع اقتتراح ستصتّوت عليته اللجنتة المركزيتة لتت رليكتودر مستاء األحتد المقبتل، ويقضتي 

 بضم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيلية.
موقفه إلى انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للواليات المتحدة، إذ أوضح في حديث إلى  وعزا ساعزر، تغييرز 

إذاعتتة الجتتيا أمتتس، أنتته كتتتب سلستتلة مقتتاالت فتتور انتختتاب ترامتتب دعتتا فيهتتا الحكومتتة إلتتى استتتغالل 
الفرصتتتتة الناشتتتتئة وتطبيتتتتق القتتتتانون اإلستتتترائيلي علتتتتى المستتتتتوطنات فتتتتي الضتتتتفة الغربيتتتتة، كتتتتون اإلدارة 

 الجديدة رتوّفر إلسرائيل فرصة مناخ سياسي جديد لتحقيق أيديولوجية ليكود واليمينر. األمريكية
وذّكر ب ن حكومات رليكودر الستابقة هتي التتي قتادت نحتو مشتروعْي قتانونْي إعتالن الستيادة اإلسترائيلية 
ًا علتتتى كتتتل متتتن القتتتدس والجتتتوالن المحتلتتتين، مؤكتتتدًا أن رهتتتذا دستتتتورنا وهتتتذع عقيتتتدتنا، لكتتتن هنتتتاك أيضتتت

نصتتف مليتتون يهتتودي  حتتواليمبتتررات عمليتتة وأيديولوجيتتة، إذ يستتكن فتتي مستتتوطنات يهتتودا والستتامرة 
يعتتتانون عتتتدم تطبيتتتق القتتتانون اإلستتترائيلي علتتتيهم، فتتعتتترض بيتتتوت بعضتتتهم لقتتترارات هتتتدم ظالمتتتة متتتن 

تصتتريح ودعتتا ستتاعزر إلتتى راالنتبتتاع إلتتى معنتتى تغييتتر اإلدارة األمريكيتتةر، الفتتتًا إلتتى  المحكمتتة العليتتار.
اإلستترائيلي  -ترامتتب قبتتل أستتبوع عنتتد طرحتته العقيتتدة األمنيتتة للواليتتات المتحتتدة بتت ن رالصتتراع الفلستتطيني

 ليس لّب الصراع في الشرق األوسط وال ضمن أولويات هذع العقيدةر.
 29/12/2017الحياة، لندن، 

 
 لشطب قانون "التوصيات" "لعلياـ"ال اتالتماسثالثة  .16

التماستتات ضتتد قتتانون رالتوصتتياتر التتذي  3الخمتتيس، للمحكمتتة العليتتا  قتتدمت صتتباح يتتوم: محمتتد وتتتد
، وطالبتتت التتدعاوى المحكمتتة شتتطب القتتانون التتذي يقيتتد عمتتل الشتترطة خمتتيسشتترعه الكنيستتت فجتتر ال

 ويقلل صالحياتها.
لعليتا ضتد قتانون رالتوصتياتر ل، التماستا خمتيسوكان رئيس كتلة ريا عتيتدر يتائير لبيتد، قتدم صتباح ال

 بسحب الصالحيات من الشرطة التي تخولها تقديم توصيات بالملفات التي تحقق بها. الذي يقضي
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وباإلضتتافة إلتتى االلتمتتاس التتذي قدمتته لبيتتد، قتتدم التماستتان إضتتافيان ضتتد القتتانون التتذي يحظتتر علتتى 
 الشرطة تقديم ونشر التوصيات بخصول ملفات التحقيق.

 28/12/2017، 48عرب 
 

 "يقمع الفلسطينيين"يرفضون التجنيد في جيش إسرائيليًا شابًا  63يديعوت:  .17
منذ سنوات كثيرة، لم تشتهد إسترائيل رستالة رفتض خدمتة عستكرية إلزاميتة متن عتدد كبيتر متن : الناصرة

شابًا بين الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم، وّقعوا اآن على عريضة رفعوها إلى  63الشبان، إال أن 
دور ليبرمتتان ورئتتيس هيئتتة أركتتان الجتتيا الجنتترال جتتالتتدفاع أفيرئتتيس الحكومتتة بنيتتامين نتنيتتاهو ووزيتتر 

غادي أيزنكوت وغيرهم من المسؤولين، أعلنوا فيها رفضهم رالخدمة في احتالل وقمع الفلسطينيين في 
 الضفة الغربية وتكريس هذا االحتاللر.

المتتدارس ووفتتق صتتحيفة ريتتديعوت أحرونتتوتر التتتي انفتتردت بتتالخبر، يعتتتزم الرافضتتون زيتتارة عتتدد متتن 
الثانويتتتة إلقنتتتاع مزيتتتد متتتن الختتتريجين بتتتالتوقيع علتتتى رستتتالتهم التتتتي تفيتتتد بتتت ن الجتتتيا اإلستتترائيلي رينفتتتذ 
سياسة حكومية عنصرية تنتهك حقوق اإلنسان األساسية وتطّبق قانونًا واحدًا على اإلسترائيليين وآختر 

حتتتتالل الشتتتعب الفلستتتطيني علتتتى الفلستتتطينيين فتتتي المنطقتتتة ذاتهتتتا، وعليتتته قررنتتتا أال ن ختتتذ قستتتطًا فتتتي ا
وقمعه، والذي يفصل البشر بين معسكرين معاديين منذ خمسين عامًا، والوضع الموقت يتواصل لكننا 

 لن نساهم في مواصلتهر.
 29/12/2017الحياة، لندن، 

 
 دراسة: خلل في أداء القيادة العليا للجيش اإلسرائيلي .18

ة عتتن الجتتيا اإلستترائيلي، متتؤخرا، وجتتود أظهتترت دراستتة جديتتدة ُنشتترت فتتي مجلتتة صتتادر : بتتالل ضتتاهر
خلتتتل فتتتي أداء القيتتتادة العليتتتا لهتتتذا الجتتتيا. وتبتتتين متتتن هتتتذع الدراستتتة أن هيئتتتة األركتتتان العامتتتة للجتتتيا 

 اإلسرائيلي ال تنشغل في غالب األحيان في المواضيع الجوهرية المطروحة على أجندة الجيا.
ل( تمتار بترا والمقتدم فتي االحتيتاط يوتتام أميتتاي، ووفقا للدراسة، التي أجرتها المقتدم )لفتاننتت كولونيت

فتتإن ضتتباطا برتبتتة لتتواء، يقتتودون هيئتتة عستتكرية كبيتترة وقويتتة، يشتتعرون أحيانتتا بتت ن التعتتاون متتن ختتالل 
هيئة أركان الجيا من ش نه أن يقلتل متن قتوتهم، ولهتذا فتإنهم يفضتلون دفتع مصتلح الشتعبة أو الهيئتة 

وشددت الدراسة على انتقادات تقرير مراقب الدولتة اإلسترائيلي،  .العسكرية التي يقودونها بطرق مغايرة
، لتم تؤختذ بالحستبان، وخاصتة فيمتا يتعلتق بعمليتة تعيتين الضتباط برتبتة لتواء، 2010الصادر في العتام 

التي وصفها المراقب ب نها تفتقر إلى منهج منتظم، وأنه يشارك في تعيينات كهذع وزير األمتن ورئتيس 
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وانتقتتدت الدراستتة طريقتتة التعيينتات واالعتبتتارات التتتي تتخللهتتا، ألن هتتذع التعيينتتات  أركتان الجتتيا فقتتط.
تستتتتند إلتتتى إنجتتتازات الضتتتابط فتتتي الماضتتتي ومتتتدى مالءمتتتته للمنصتتتب التتتذي ستتتيعين فيتتته، وال ت ختتتذ 

 بالحسبان إسهامه في هيئة األركان العامة. 
 28/12/2017، 48عرب 

 
 المحتلة الغربية الضفة من مناطق عدة في بمواجهات إصابات .19

 يوم اإلسرائيلي، االحتالل وقوات فلسطينيين بين مواجهات السعدي: اندلعت محمود تت هللا رام
 (.وسط) القدس فيها بما المحتلة، الغربية الضفة من مناطق عدة في الخميس،
 فلسطينيين لشابين العالج قدمت طواقمه أن مقتضب، بيان في الفلسطيني، األحمر الهالل وأوضح
 نقل وتم الطويل، جبل وحي الشرايط أم حي في السفلية، األطراف في الحي بالرصال أصيبا

 .هللا رام مدينة في الطبي فلسطين مجمع إلى المصابين
 للدموع، المسيل بالغاز باالختناق لمصابين العالج قدمت طواقمه أن األحمر الهالل ذكر جانبه، من

 .عوفر سجن قرب اندلعت مواجهات خالل
 ورا للدموع المسيل والغاز الصوت بقنابل االحتالل قوات قمع المواجهات، تلك سبق انوك

 .التميمي عهد الطفلة األسيرة مع سلمية تضامنية وقفة الفلفل، بغاز المشاركين
 لمدينتي الشمالي المدخل عند المقام العسكري  إيل بيت حاجز محيط في مواجهات اندلعت ذلك، إلى
 بين( الضفة وسط) القدس شرق  شمال حزما بلدة في أخرى  مواجهات اندلعت كما والبيرة، هللا رام

 الخليل جنوب الفوار مخيم في أخرى  مواجهات اندلعت كذلك. الفلسطينيين والشبان االحتالل قوات
 للدموع، المسيل والغاز الصوت قنابل االحتالل قوات خاللها أطلقت الغربية، الضفة من الجنوب إلى
 .إصابات وقوع عن يبلغ ولم
 إلى باإلضافة بالمطاط، المغلف المعدني بالرصال مدارس طالب أربعة أصيب نابلس، وفي

 المحتلة، الغربية الضفة شمال نابلس جنوبي وروجيب بورين قريتي في االختناق حاالت عشرات
 .االحتالل وقوات المدارس طلبة بين ما مواجهات خالل
 أراضي على المقامةر يتسهارر مستعمرة من لمتطرفون ا المستوطنون  هاجم بورين، قرية في

 الثانوية، بورين مدرسة اإلسرائيلي، االحتالل جنود حماية وتحت نابلس، مدينة جنوب الفلسطينيين
 .األول الدراسي الفصل نهاية امتحانات يؤدون  الذين طلبتها على واعتدوا

 28/12/2017لندن،  الجديد، العربي
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4508 العدد:             12/29/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 نور عن وتفرج ووالدتها عهد التميمي اعتقال تمدد عوفر العسكرية محكمة .21
 ووالدتها التميمي عهد اعتقال تمديد الخميس، مساء العسكرية، عوفر محكمة حيدر: قررت رامي

 منذ مرة من أكثر اعتقالها ومددت أيام 10 قبل اعتقلتها أن بعد إضافية، أيام 5 لمدة ناريمان
 التميمي، نور عن اإلفراج قرار على لالستئناف ساعة 48 مدة النيابة المحكمة ومنحت .االعتقال
 لجلسات ومثولها شاكل 1,000 بقيمة ثالث طرف وكفالة شاكل 5,000 مالية غرامة دفع بشرط

 .المحكمة
 28/12/2017، 48عرب 

 
 العربية واألمة والمسيحيين المسلمين قضية القدس: حنا المطران .21

 القدس قضية إن الخميس، أمس األرثودكس للروم طيةسبس أساقفة رئيس حنا هللا عطا المطران قال
 فلسطينية عربية قضية هي بل فقط، مسيحية قضية ليست أنها كما فحسب، إسالمية قضية ليست
 .العالم أرجاء سائر في والمسلمين المسيحيين بكافة عالقة لها وقضية
 مدينة أي عن تتميز مدينة وهي الثالث التوحيدية الديانات في مقدسة مدينة القدس أن وأضاف
 روحية وعاصمة مقدسة مدينة أنها مضيفا فرادتها، ولها الخال طابعها فلها العالم هذا في أخرى 

 الوطني والروحي اإلنساني والتراث واألخوة والمحبة السالم لرسالة وحاملة الفلسطيني للشعب ووطنية
 .العريق
 يوحدوا ب ن مضى وقت أي من أكثر ماليو  مطالبون  والمسلمون  المسيحيون  الفلسطينيون ر وأكد

 من ومؤازرة وبدعم االحتالل، سلطات قبل من وتبتلع منا تسرق  التي القدس عن دفاعا جهودهم
 .روحلفائها أمريكا

 29/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 قانونياً  النائب حزان بمالحقة األحمر الصليب يطالبن األسرى  نادي األسير: أمهات .22
 المؤسسات وممثلي األسرى  ألهالي احتجاجية وقفة في مشاركون  طالب يكي:الشو  وسام -الخليل 

 المنظمات األحمر، الصليب مقر قبالة بالمحافظة األسير نادي نظمها الخليل، في والفعاليات
 الطفل، حقوق  حماية واتفاقيات معاهدات على والموقعة االنسان بحقوق  المهتمة الدولية والمؤسسات

 األسيرة فيهم بمن االحتالل، سجون  داخل األطفال األسرى  عن لإلفراج لاالحتال على بالضغط
 .االحتالل قادة اعتداءات من االسرى  لعائالت الحماية وتوفير التميمي، عهد الطفلة
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 ،رحزان أرون ر المتطرف الكنيست عضو عليه أقدم لما تنديدهم عن الوقفة، في المشاركون  وأعرب
 التي المنظمة للجريمة رفضهم أكدوا كما. األحمر الصليب تحافال في االسرى  اهالي بمهاجمة
 صور بحرق  االحتجاج، خالل االسرى، امهات وقامت .االعتقال عمليات اثناء االطفال بحق ترتكب

 االسرى، عائالت على المتكرر لهجومهمار ليبرمانر المتطرف اليميني والزعيمر حزانر المتطرف
 االحمر الصليب هيئة الى مذكرة تسليم تخللها كما. إعدامهمب ومطالباتهما األسرى  ضد والتحريض

 .االسرى  عائالت لمهاجمته قانونيا الكنيست عضو بمالحقة تطالبهم الدولي
 28/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي المنهاج من القدس مدارس لتطهير حملة إطالق .23

  صحفيا مؤتمرا القدس، مدارس طالب أمور اءأولي لجنة جويحان: عقدت دياال -المحتلة  القدس
 .القدس مدينة في الفلسطيني المنهاج تهويد: شعار تحت

 قبل من الشرسة والهجمة التهويدي المخطط القدس، مدارس طالب أمور أولياء لجنة واستعرضت
 تبك تحريف من بدءا القدس مدينة في العربية المدارس في التعليم بتهويد االسرائيلية المؤسسة
 .واألدوات الوسائل بشتى العربية القدس بمدارس االسرائيلي المنهاج ادخال حتى الفلسطيني المنهاج
 تم وقد 2020 عام بمخطط والمسمى اقرارع تم ما الى للوصول يهدف المخطط إن اللجنة، وقالت
 من بعض وفي القدس مدارس بعض في االسرائيلي المنهاج لتعليم دراسية صفوف عدة افتتاح
 من القدس مدارس من االسرائيلي المنهاج لتطهير حملة إطالق اللجنة، وقررت .المقدسية االحياء
 لتطبيق االدوار توزيع وكيفية القدس مدينة في والمرجعيات المؤسسات جميع فيها يشترك خطة خالل
 .نهائيا التعليمية مؤسساتنا من الخطر هذا ابعاد اجل من المقترحة الخطة
 ابنائكم لتسجيل االنترنت شبكة عبر االلكتروني التسجيل مواقع من االمور اولياء اللجنة، وحذرت
 وحملت االتحاد، مراجعة خالل من او المدارس لجان من واالستفسار العودة دون  القادم للعام

 وسنالحقه لمدارسنا التهويدي المنهاج إدخال من مدرسية إدارة أي ونحمل ذلك مسؤولية االحتالل
 .عشائرياو  قانونيا

 28/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اإلبراهيمي المسجد سطح المستوطنون على نصبه الذي لجنة إعمار الخليل تنجح بإزالة الشمعدان .24
 القانونية المتابعات وبعد الخليل، إعمار للجنة القانونية الدائرة سعدي: نجحت أبو فادي – هللا رام

 عشر الثالث في المستوطنون  نصبه الذي الضخم الشمعدان بإزالة ئيليةاإلسرا المحاكم لدى الحثيثة
 . الشريف اإلبراهيمي الحرم سطح على الحالي األول كانون / ديسمبر من

 إلى وتحويله بالكامل اإلبراهيمي الحرم تهويد الى يهدفون  الشمعدان لهذا بنصبهم المستوطنون  وكان
سالميته هعروبت الحائط بعرض ضاربين للعبادة، كنيس  السامية الدينية ومكانته العريق وتاريخه وا 
 نحو األنظار للفت بها يحتفلون  التي التلمودية الدينية المناسبات المستوطنون  واستغل. المسلمين لدى
 التعاطف لكسب لديهم األنوار عيد إلى يرمز الذي الشمعدان نصب عبر الشريف اإلبراهيمي الحرم

  اليهود. إليه يحج يهودي كنيس إلى الكاملب اإلبراهيمي الحرم وتحويل
 29/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 معتقل منذ إعالن ترامب 637نادي األسير:  .25

 فلسطينيا 17 اعتقلت االحتالل قوات أن الفلسطيني األسير نادي سعدي: أعلن أبو فادي – هللا رام
 الرئيس إعالن على االحتجاجات عاندال منذ المعتقلين عدد رفع ما الغربية، الّضفة محافظات من

 على 637 إلى الحالي، ديسمبر 6 في إلسرائيل عاصمة القدس في االعتراف ترامب دونالد األمريكي
 . جرحى وثالثة قاصرة، 13و قاصرا، 174 بينهم األقل،
 م،به والتنكيل أشقاء ثالثة على اإلسرائيلي االحتالل جنود اعتداء الفلسطيني األسير نادي وثق كما

 . والديهم على االعتداء إلى باإلضافة لحم، بيت محافظة في عايدة مخيم من اعتقالهم عملية خالل
 29/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 123الـ  للمرة العراقيب قرية يهدم االحتالل .26

 االعتراف مسلوبة العراقيب قرية الخميس ظهر اإلسرائيلي االحتالل جرافات المحتل: هدمت النقب
 .123الت للمرة المحتل، الفلسطيني نقببال

 28/12/2017الين،  أون  فلسطين
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 غزة بحر قبالة مركبهما على وتستولي صيادين تعتقل االحتالل بحرية .27
 على واستولت إثنين، صيادين الخميس، يوم اإلسرائيلي، االحتالل بحرية زوارق  غزة: اعتقلت

 .غزة مدينة بغر  شمال السودانية، منطقة بحر قبالة مركبهما،
 28/12/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 المغرب في صالح" بن "الفقيه مهرجان شرف ضيفة فلسطين .28

 األول الدولي للمهرجان الرسمية المسابقة الحتضان المغربية رصالح بن الفقيهر مدينة تستعد: الرباط
 بن الفقيه في الشباب الطفولة ملتقى جمعية تنظيم من المقبل، الشهر 27 إلى 24 من القصير، للفيلم

 .رالشباب سينما في اإلبداع روحر شعار تحت وذلك صالح،
 عبد للمخرج رمرحب غيرر القصير الفيلم وعرض للدورة، شرف كضيفة فلسطين دولة تكريم وسيتم،
 .البانوراما أفالم عروض ضمن الرسمية المسابقة خارج العلي العزيز

 29/12/2017لندن،  القدس العربي،
 

 على إشادتها بتصريحاته حول القدس "إسرائيل"الروائي المصري يوسف زيدان يشكر  .29

مؤمن الكامل: نشر الروائي المصري يوسف زيدان، أمس الخميس، رسالة الشكر التي  -القاهرة 
 يسبوكر.قدمتها له السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي رف

وكانت السفارة اإلسرائيلية أعربت عن سعادتها بتصريحات زيدان عن إسرائيل التي من ضمنها أن 
المسجد الموجود في مدينة القدس ليس هو المسجد األقصى، وفي تصريح آخر رأن القدس ليست 

 مكاًنا مقدًسار.
قال ناطقًا باسم مصر: رنحن  وعلق زيدان قائاًل: رهذا بيان مرفوع للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي

المنطقة، ونريد البناء ال الهدمر..ر. وهاجم زيدان بعض اإلعالميين واتهمهم بتضليل  فينريد السالم 
الرأي العام في مصر والدول العربية، والتزييف الصريح من أجل لفت األنظار إليهم، متابعا: رأرادت 

ب ن رسالتي وصلت إليهم، ف صدرت البيان المرفق، وفيه  السفارة اإلسرائيلية فب القاهرة أن تشير إلينا
بداء النية للسير في طريق السالمر.  إشارة وا 

في الموازاة، أعلن عضو مجلس النواب المصري وعضو اللجنة الدينية، محمد عمارة، عن تقدمه 
التاريخيةر، بعد ببالغ للنائب العام ضد زيدان، يتهمه فيه بترإثارة الفتنة في المجتمع وتشويه الرموز 

رادعائهر أن المسجد األقصى غير موجود في القدس. وأوضح عمارة في بيان أمس الخميس، أن 
رآخر ضالالت زيدان هو ادعاؤع عدم وجود المسجد األقصى في القدس، وهو األمر الذي أشادت به 
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أن رهناك حملة  السفارة اإلسرائيلية في القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوكر، مؤكداً 
فراغها من مضمونها، من خالل بعض المزيفين للتاريخر.  لتشويه القضية الفلسطينية وا 

وأشار إلى أن رادعاء عدم وجود المسجد األقصى في القدس محاولة لمجاملة إسرائيل على حساب 
تي تحمل الحق العربي واإلسالمي والفلسطينير، مطالبا بترضرورة التصدي لهذع الدعاوى المضلة ال

 أهدافا خبيثة في طرحها على عقول المصريين في ذلك الوقتر.
 29/12/2017، لندن، القدس العربي

 
 األزهر يؤكد الحرص على وجود لجان دائمة لدعم القدس .31

شدد منسق عام مرصد األزهر محمد عبد الفضيل، على حرل علماء المشيخة على دعم : وكاالت
يًرا إلى ضرورة وضع منهاج تربوي تعليمي عن القدس قضية القدس والعمل على نصرتها، مش

وقال عبد الفضيل في تصريح له، إن علماء المشيخة اتخذوا قرارًا بتنظيم مؤتمر  ومكانتها التاريخية.
للقدس لنصرتها منذ عدة شهور، وهناك ورا عمل يتم عملها بواسطة الشباب األزهري وبحضور 

على االهتمام بالوضع التاريخي للقدس وعروبتها، ومن  كثير من الخبراء. وأضاف: رنحن حريصون 
 هنا من المهم وضع منهاج تربوي تعليمي عن القدس ومكانتها التاريخيةر.

وتابع: رهناك مجموعة ممثلة لصوت األزهر بالخارج تؤكد دائًما تمسكنا بالمدينة المقدسة أولى 
 أجمع كقضية ال يمكن التنازل عنها. القبلتين، وثالث الحرمين، وما تمثله للمسلمين في العالم

إلى ذلك، وجهت الجامعة العربية رسائل بلغات متعددة إلى دول العالم، بش ن مدينة القدس، وقالت 
فيديوهات قصيرة  7الجامعة، في بيان، أمس: إن قطاع اإلعالم واالتصال قام بإنتاج سلسلة من 

ات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية لنصرة القدس تحت عنوان رالقدس عاصمة فلسطينر باللغ
والتركية واليابانية والعبرية، منوهة إلى نشر هذع الفيديوهات على القناة الخاصة بالجامعة العربية 

 على موقع يوتيوب ومواقع التواصل االجتماعي، اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
 29/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 وآخرين بقضية "التخابر مع حماس" تأجيل محاكمة مرسي .31

أّجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين : القاهرة
فهمي، الملقب باسم رالقاضي القاتلر، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من 

التخابر مع حركة رحماسر ورحزب  قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمين، فيما ُيعرف بقضية
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كانون  يناير/ 8، إلى جلسة 2011كانون الثاني  يناير/ 25هللار والحرس الثوري اإليراني، إبان ثورة 
 الثاني المقبل، الستكمال فض أحراز القضية.

وواصلت المحكمة، في جلسة اليوم، عملية فض أحراز القضية. وقّدم ممثل النيابة العامة، في بداية 
 جلسة، تقرير إدارة الخدمات الطبية في قطاع مصلحة السجون.ال

 28/12/2017الجديد، لندن،  العربي
 

 : السفارة اإلسرائيلية ستبقى مغلقة حتى محاكمة القاتل"األردنية الخارجية" .32
أعاد األردن، أمس، تمسكه بعدم السماح لطاقم السفارة اإلسرائيلية بالعودة إلى : زايد الدخيل -عمان
، قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة، بمحاكمة حارس أمني كان يعمل في السفارة، أقدم على عمان

قتل أردنيين اثنين في تموز )يوليو( الماضي، وتعاون إسرائيل في هذا المجال، وفقا للناطق 
 اإلعالمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير محمد الكايد.

ستجوابه، مع طاقمها الدبلوماسي، األردن، برفقة السفيرة عينات شالين، وغادر الحارس السفارة بعد ا
 ومنذ ذلك الحين، ترفض المملكة عودة السفيرة إلى عمان.

وشدد الكايد، أن موقف األردن واضح في هذع القضية، فالسفارة اإلسرائيلية ما تزال مغلقة وستبقى 
حالة القاتل إلى القضاء، وأن تقدم إسرائيل اعتذارا  كذلك، إلى حين التزام إسرائيل بتحقيق العدالة، وا 

 لألردن عن هذع الجريمة.
فإنه لن يكون هناك حوار أو حديث مع وبين الكايد، انه بالنسبة ألبواب التوصل التفاق، 

 اإلسرائيليين، إلعادة فتح السفارة بعمان قبل االلتزام بمقاضاة القاتل واالعتذار لألردن.
وشدد على أن األردن متمسك بحقه في رمحاكمة القاتل وفقا للمعاهدات الدوليةر، موضحا أن األردن 

فارة، باعتبار حادثة مقتل األردنيين على رثابت على موقفه، القاضي بكشف حقيقة ما جرى في الس
 يد الحارس اإلسرائيلي جنائية، ويتم التعامل معها وفقًا للقوانين المحلية والدوليةر.

 29/12/2017، الغد، عّمان
 

 "باألمان الحقّ "كيان معتد بعدما قال إن لها  "إسرائيل"أن  يؤكدباسيل  .33
لخارجية اللبنانية جبران باسيل يقول فيها: رإننا ال أشعل مقطع من مقابلة تلفزيونية لوزير ا: بيروت

ن حقها أن يكون لديها أمانر، مواقع التواصل االجتماعي، بردود فعل بينها  نرفض وجود إسرائيل وا 
 لسياسيين وا عالميين، ما دفع بمكتبه اإلعالمي إلى الرد واعتبار رأن ما يتم تداوله هو مقطع مجتزأر.
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مصورًا لباسيل من مقابلة مع محطة رالميادينر حيث س لته المراسلة: وتداولت المواقع مقطعًا 
رس س لك سؤال، أتمنى أال أحصل على جواب ديبلوماسي، ربما معلومات إذا أمكن، هل ترى أن 
التطبيع أصبح واقعًا، تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل؟ ف جاب: ربدي قلك شغلة، نحن بالنسبة 

وجية، نحنا ما رافضين أن تكون إسرائيل موجودة، وحقها أن يكون عندها لنا منها قضية أيديول
أمان، نحن نقول بدنا كل الشعوب تعيا ب مان ومعترفة ببعضها بعضًا، ومعترفة باآخر، القضية 

 منها قضية عمياء، نحن شعب بدنا اآخر، وعلى اختالف معو، بس لما اآخر ما بدو ياكي...ر.
لباسيل: ريتم التداول في اإلعالم وعلى وسائل التواصل االجتماعي، لمقطع وقال المكتب اإلعالمي 

مجتزأ للوزير باسيل في مقابلة أجراها مع رالميادينر، حيث الواضح أن الهدف من هذا االجتزاء 
تحريف موقف الوزير وتشويهه، وهو الموقف المعروف من إسرائيل ككيان معتد يمارس إرهاب 

من يتلطى وراء هذع الحملة ومن يلتحق بها لتكون مبرمجة ومنظمة لضرب الدولة. كما هو معروف 
 الموقف الذي عبر عنه الوزير باسيل في جامعة الدول العربية والمس بقضية القدسر.

اإلسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت،  - وأضاف: رإن الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي
ة وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة ومندرج تحت مرجعية الشرعية الدولي

 ، والموافق عليها لبنانر.2002 واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسالم
وعلق الوزير السابق محمد المشنوق على ما تم تداوله على لسان باسيل بالقول: رإذا كان باسيل ال 

ب باألمان لها فإن على مجلس الوزراء أن يقيله ألنه يخالف يجد اختالفًا أيديولوجيًا مع إسرائيل ويطال
الدستور والقوانين والبيان الوزاري واتفاقات التحالف السياسير. وس ل في تغريدة على رتويترر: رهل 

 يكون ما قاله إخبارًا للقضاء؟ هل هذا موقف لبنان في المحافل الدولية؟ هذا معيبر.
 29/12/2017الحياة، لندن، 

 
 عهد التميمي جائزة اإلبداع العربي الطفلةن يمنح لبنا .34

منح المنتدى الثقافي اللبناني في باريس، جائزته السنوية لإلبداع العربي للفلسطينية عهد : أ.ف.ب
عامًا( التي تحاكم حاليًا بتهمة ضرب جنديين رإسرائيليينر، مطلقًا على هذا التكريم  16التميمي )

وقال رئيس المنتدى نبيل أبو شقرا، لوكالة فرانس برس إن  حرية والسالمر.للسنة الحالية اسم رجائزة ال
اختيار التميمي رجاء في لحظة فلسطينية حاسمة، ألن عهد تمثل هذع اللحظة بامتيازر. وأضاف أبو 
شقرا أن هذا الخيار ي تي رتحية لمستقبل الشعب الفلسطيني، ونضال أجياله، وأسراعر كما يشكل ردعوة 

 إلفراج عن المستقبل الذي تمثله عهد، ومن أجل الحرية والسالم بين الشعوبر. من أجل ا
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ويقدم المنتدى الثقافي اللبناني منذ ما يزيد على العقدين جائزتين رمزيتين سنويًا، واحدة لإلبداع 
اللبناني، وأخرى لإلبداع العربي، كانت في السنوات الماضية من نصيب شخصيات لبنانية وعربية 

 ة في مجاالت األدب والفن والفكر.مرموق
 29/12/2017، الخليج، الشارقة

 
 قوى لبنانية وفلسطينية تشارك في اعتصام للتضامن مع القدس بجنوب لبنان .35

)د ب أ(: نّظمت لجنة التنسيق في األحزاب اللبنانية والفلسطينية والجمعيات األهلية في مدينة صور 
رفضًا للقرار األمريكي باالعتراف بمدينة القدس عاصمة  جنوب لبنان الخميس اعتصامًا جماهيرياً 

حزب هللار اللبناني روشارك في االعتصام ممثلون عن حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين و إلسرائيل.
وعدد من ممثلي األحزاب اللبنانية والقوى والفصائل الفلسطينية ولفيف من رجال الدين وممثلو 

 ب ورؤساء البلديات.الجمعيات األهلية في صور والجنو 
وألقى النائب نواف الموسوي، كلمة رحزب هللار وقالر نحن هنا في لبنان سنكون دائما إلى جانب 

وأضافر نقف جميعًا إلى جانب المقاومة  الشعب الفلسطيني المقاوم بجميع فصائله وقطاعاتهر.
لو كلفنا ذلك أن نكون  الفلسطينية التي لم نتركها في أشد الظروف صعوبة، وكنا إلى جانبها حتى

 تحت التعذيب وفي المعتقالت العربيةر.
 28/12/2017رأي اليوم، لندن، 

 
 السعودية تعفي الفلسطينيين حاملي الوثيقة المصرية من رسوم العمالة .36

األناضول: أعفت المملكة العربية السعودية، عدة جنسيات أجنبية من اإلبعاد إلى خارج  –الرياض 
وقالت وزارة العمل السعودية عبر حسابها في  رسوم العمالة األجنبية المفروضة.البالد، وكذلك من 

رتويترر، الخميس، إن أصحاب الجنسيات المعفاة من اإلبعاد هم: رالفلسطينيون بوثيقة مصرية، 
 واتحاد ميانمار، وتركمانستان، ومقيم بلوشي )بدون(ر كما سيتم إعفاؤهم من حساب المقابل المالي.

 28/12/2017، رام هللااأليام، 
 

 لمجلس األمن "إسرائيل"البرلمان العربي يقر خطة لمنع ترشيح  .37
أقر البرلمان العربي أمس، خطة لجنة فلسطين للتصدي لترشيح إسرائيل : أحمد شعبان - القاهرة

، والتي تشمل التنسيق مع االتحاد البرلماني 2020-2019لمقعد في مجلس األمن الدولي لعامي 
المجالس والبرلمانات العربية إلدراج بند طارئ بش ن عدم المساس بالوضعية التاريخية العربي و 
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المقرر  138والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي في دورته المقبلة الت 
 مارس المقبل. 28-24عقدها في جنيف من 

ريكي بش ن القدس والحفاظ على الوضعية القانونية وأكد البرلمان العربي ضرورة مواجهة القرار األم
لمدينة القدس والتصدي ألية محاوالت النتقال السيادة الفلسطينية عليها. وشدد على أهمية عقد قمة 
عربية طارئة لتجنيد كافة الطاقات من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين 

جاوز الخالفات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية وعاصمتها األبدية القدس والعمل على ت
 بالوسائل السلمية.

وطالب البرلمان بتواصل رئيس البرلمان العربي مع األمين العام لألمم المتحدة، والمفوض السامي 
يقاف  لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، لمطالبتهما بالتدخل العاجل إليقاف استمرار بناء المستوطنات وا 

اكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، كما طالب بمخاطبة برلمانات الدول التي صوتت ضد االنته
ديسمبر بش ن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت،  21قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

سطيني لمراجعة موقفها وااللتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفل
 في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واكد على ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني.

وكان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي أكد في افتتاح جلسة البرلمان الثانية تحت شعار 
ين، وحق رالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطينر، موقفه الثابت تجاع القضية المركزية األولى فلسط

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، 
 استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

 29/12/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 : ال غزة وال لبنان... غادروا سورية"الموت لروحاني"هتافات في إيران تطلب  .38
نزل مئاٌت من اإليرانيين أمس إلى الشوارع في مدينة مشهد، ثانية كبريات مدن : ويترزر  –لندن 

البالد، لالحتجاج على ارتفاع األسعار، وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة. واتسعت 
وفي لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي، ظهر  االحتجاجات لتشمل مدنًا عدة.

شمال غربي إيران، وهم يهتفون: رالموت )للرئيس حسن( روحانير ورالموت محتجون في مشهد 
للديكتاتورر، كما هتف بعض المحتجين: رغادروا سورية... فكروا بنار، في انتقاد لنشر إيران قوات 

 هناك دعمًا للرئيس بشار األسد، وتقديم تمويل لدعم االقتصاد السوري.
إليرانر، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر بتركيز كما رددوا: رال غزة وال لبنان، حياتي 

 الحكومة على القضايا اإلقليمية بداًل من تحسين الظروف داخل البالد.
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وأفادت رشبكة نظرر إلى تنظيم تظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب، وشاهرود في الشمال، وكاشمر 
 .شمال شرقي إيران، إضافة إلى احتجاجات في نيسابور قرب مشهد

 29/12/2017الحياة، لندن، 
 

 والواليات المتحدة لوقف النشاطات اإليرانية "إسرائيل""خطة عمل استراتيجية" بين  .39
توصلت إسرائيل والواليات المتحدة، في لقاء وصف بترالسرير، قبل نحو أسبوعين، إلى اتفاق : حيفا

قة، بحسب ما كشفته رالقناة على خطة عمل استراتيجية مشتركة لوقف النشاطات اإليرانية في المنط
 العاشرة اإلسرائيليةر، مساء الخميس.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول أمريكي أنه بعد يومين من النقاشات صاغ الطرفان ورقة تفاهمات 
مشتركة حول المس لة اإليرانية، تهدف إلى ترجمة خطاب الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قبل 

 راتيجية مشتركة بش ن إيران ووضع آليات التخاذ إجراءات عملية.أشهر، لتحديد أهداف است
وأضاف المسؤول األمريكي أنه تم االتفاق على إقامة طواقم عمل، بحيث يعمل كل طاقم في مهمات 
محددة. أحدها سيكون مسؤواًل عن عمليات سرية ودبلوماسية لإلجهاز على النووي اإليراني، ومحاولة 

عليه، في إطار االتفاق النووي القائم، وفحل الخطوات الدبلوماسية التي يمكن  تشديد الرقابة الفعلية
القيام بها خارج إطار االتفاق. كذلك سيفحل هذا الطاقم العمليات السرية التي يمكن القيام بها ضد 

 . اإليرانيالبرنامج النووي 
قة، بما يشمل سورية وهناك كذلك طاقم عمل آخر، سيعمل على الحد من نشاطات إيران في المنط

وتلك المتعلقة بحزب هللا في لبنان. ويسعى لمنع الوجود اإليراني في سورية، وصياغة سياسة مشتركة 
لمرحلة ما بعد الحرب الدائرة على األراضي السورية، كذلك سيهتم الطاقم بموضوع الدعم اإليراني 

 لحزب هللا وحركتي رحماسر ورالجهاد اإلسالمير.
قم الثالث، فستنصّب على التعامل مع الصواريخ البالستية اإليرانية ومنظومة الصواريخ أما مهمة الطا

قامة مصانع  المتطورة، ومحاوالت إيران مد رحزب هللار بصواريخ متقدمة على مستوى الدقة، وا 
 لصواريخ من هذا القبيل في سورية ولبنان.

الحتمال نشوب مواجهة في المنطقة قد تكون  وبالنسبة إلى الطاقم الرابع، فسيهتم بالجهوزية المشتركة
 إيران شريكة فيها، وعلى وجه الخصول مواجهة مع رحزب هللار.

 28/12/2017الجديد، لندن،  العربي
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 تكافئ ناورو بنظام صرف صحي بعد التصويت لصالحها بشأن القدس "إسرائيل" .41
ر أمريكي، رشامل النقل ألف دوال 72نظام لمعالجة مياع الصرف الصحي، بقيمة تناهز : حيفا

والتركيبر، هو رالجائزةر التي حصلت عليها جزيرة ناورو الصطفافها إلى جانب إسرائيل والواليات 
 المتحدة األمريكية خالل التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة، قبل أسبوع، بش ن القدس.

ن واشنطن رالقدس عاصمة دولة، الخميس الماضي، لصالح قرار يرفض إعال 128ففي حين صوتت 
دول ضد القرار، هي: إسرائيل، الواليات المتحدة، توغو، هندوراس، غواتيماال،  9إلسرائيلر، صّوتت 

جزر المارشال، ميكرونيزيا، باالو، وأخيًرا ناورو، القابعة جنوبي المحيط الهادئ، والتي ال تتجاوز 
ط، لكنها تمتلك صوًتا، مثل الواليات المتحدة نسمة فق 11.359كيلومترا مربعا، وسكانها  21مساحتها 

 وروسيا والصين، وك ي دولة أخرى في الجمعية العامة لألمم المتحدة. 
وبحسب خبر أوردع موقع ريديعوت أحرونوتر العبري، اليوم الخميس، فقد صادقت لجنة المناقصات 

متحدة بنحو أسبوعين، على شراء في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، قبل تصويت الجمعية العامة لألمم ال
نظام لمعالجة مياع الصرف الصحي، دون اإلعالن عن مناقصة. هذا النظام )الجهاز( سيكون الحًقا 

 من نصيب ناورو، الجزيرة المستقلة األصغر في العالم من حيث المساحة وعدد السكان.
فاكا، قد توجه لرئيس الحكومة وترتبط ناورو بعالقات جيدة مع دولة االحتالل. وكان رئيسها، بارون 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبًا مساعدته في الحصول على نظام معالجة لمياع الصرف الصحي، 
 والذي يتالءم مع االحتياجات الخاصة للجزيرة، وسيخدم إحدى مدارسها.

رانيون حاولوا رشوة وعّلق القنصل الفخري لجزيرة ناورو في إسرائيل، دافيد بين باساط، قائاًل راإلي
ناورو بميزانيات وتلقوا إجابة سلبية قوية. )في ناورو( يحرصون على التصويت إلى جانب إسرائيل. 
إسرائيل بالتنسيق معي ومع سفيرة ناورو، مارلين موزيس، المقيمة في نيويورك، تساعدنا أيًضا 

 الدنار.باألدوية واألطباء الذين يقومون بزيارات تفقدية بشكل منتظم إلى ب
إلى جانب ذلك، صادقت لجنة المناقصات في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أخيًرا، على شراء محطة 

ألف دوالر أمريكي بهدف إهدائها للهند، عشية زيارة  115متنقلة لتحلية المياع بكلفة تصل إلى نحو 
لية نفسها التي شرب منها يناير/كانون الثاني القادم  وهي محطة التح 14نتنياهو المرتقبة إليها في 

 نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خالل زيارة األخير إلسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
وفي السياق، كشفت القناة الثانية اإلسرائيلية، أمس األربعاء، أن نتنياهو ينوي إقامة صندوق لمنح 

 التصويت إلى جانب إسرائيل في األمم المتحدةر. دولة نامية، رلتشجيعها على 50 مليون دوالر لت 50
 28/12/2017الجديد، لندن،  العربي
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 مؤتمر لمسلمي الواليات المتحدة يناقش القدس وأوضاع الجالية .41
ية والدائرة اإلسالمية بدأت في مدينة شيكاغو األمريكية أعمال مؤتمر الجمعية اإلسالمية األمريك

ؤتمر أحد أكبر التجمعات السنوية للمسلمين في الواليات المتحدة، مريكا الشمالية. وُيعد هذا المأل
ويناقا المشاركون في المؤتمر الشؤون الدينية واالجتماعية والثقافية والحقوقية  ويستمر ثالثة أيام.
واجهت المسلمين خالل العام األول من رئاسة دونالد -وتستحوذ التحديات التي  للمسلمين في أمريكا.

كما يتناول  حيز واسع من النقاا، والسيما فيما يتعلق بحظر السفر وخطاب الكراهية. على -ترامب
المؤتمر التطورات في منطقة الشرق األوسط، وعلى رأسها وضع مدينة القدس والحرب في اليمن 

 واألزمة الخليجية.
 29/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عرب ميكرونيزيا.. عبدة المفاوضات .42

 وائل قنديل

يناير/ كانون الثاني،  6وزراء خارجية ست دول عربية سيتجمعون في عّمان في  ول الخبر إنيق
للتباحث بش ن قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، نقل سفارة بالدع إلى القدس المحتلة. وفي 

 التفاصيل إن هذع الدول هي األردن ومصر وفلسطين والسعودية واإلمارات والمغرب.
حقيقة يشكلون ما جرى وصفه بمحور رعرب ترامبر، فهم األكثر مواظبًة على أداء هؤالء في ال

طقوس التطبيع، وااللتزام بما يفرضه الرئيس األمريكي المتصهين على جدول أعمال المنطقة، 
 واألكثر حرصًا على طلب وّدع، واألشد سخاء في دعمه، ماليًا وسياسيًا.

ء فقط، وبعيدًا عن مظلة عربية جامعة، وما سر اإلصرار على السؤال األساس هنا: لماذا يجتمع هؤال
 استبعاد األطراف العربية األخرى؟

يبدو من قائمة المجتمعين وك نها قد شكلت على النحو الذي يرضي إسرائيل، فثالث من الدول 
تحكمها أنظمة تستمد وجودها من االنخراط في عالقات تعاون سياسي وأمني وتجاري مع الكيان 

هيوني، وهي األردن ومصر والسلطة الفلسطينية، فيما تبدي السعودية واإلمارات حماسًا الص
متصاعدًا للدخول في عالقات مباشرة مع االحتالل، عبر صفقة القرن، وهو ما تفضحه التصريحات 
الصادرة من تل أبيب، والزيارات السرية التي تتزايد الشهادات والدالئل على حدوثها، فضاًل عن أن 

 لمغرب تحتفظ بعالقات مع الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة.ا
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نما محاولة فرض  يعني ذلك أن المطروح في المباحثات المنتظرة ليس وسائل لمجابهة قرار ترامب، وا 
آلية  للتعايا مع القرار، أمرًا واقعًا، ثم العودة إلى دائرة التفاوض العبثية، بعد أسبوعين من غليان 

 غضبًا من قرار تهويد القدس.الشارع العربي، 
ولو وضعت إلى جانب ما سبق التهديدات والضغوط التي تمارسها عواصم عربية ضد رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، كي يخضع إلمالءات صفقة القرن، فإن االجتماع لن يخرج عن كونه 

لغاء اعتبار اإلدارة  مناسبًة لمواصلة ابتزاز السلطة الفلسطينية التي لّوحت بإنهاء عملية السالم، وا 
 األمريكية وسيطًا أو راعيًا للتفاوض.

الشاهد أنه، بعد مرور أسبوعين على قرار ترامب، وما تالع من ردود أفعال في مجلس األمن واألمم 
المتحدة، لم يتجاوز رد الفعل الرسمي العربي عن ذّر الرماد في العيون، والكمون المؤقت أمام هبة 

عربي، ثم محاوالت تبريدها بالرهان على عنصر الوقت، من دون أن تقدم عاصمة واحدة الشارع ال
على اتخاذ إجراء عملي واحد ضد واشنطن وتل أبيب، وتوابعهما من الدول الصغيرة التي أيدت 

 القرار األمريكي.
ذا كان الواقع يقول إن أيًا من األطراف العربية ال يستطيع الدخول في مواجهة مع ال ثنائي األمريكي وا 

 اإلسرائيلي، فإنه كان من الممكن اإلقدام على إجراءات  وخطوات  أخرى، ال تورد أصحابها التهلكة.
مثاًل، لو كان النظام الرسمي العربي جادًا حقًا في مجابهة مؤامرة تهويد القدس، فقد كان من 

وتنقل سفارتها إلى القدس المستطاع ببساطة شديدة معاقبة كل دولة  قررت أن تحذو حذو واشنطن، 
سفارة عربية في  22المحتلة بسحب السفراء العرب منها، ومقابل كل سفارة تفتح في القدس، تغلق 

 الدولة التي استجابت للضغط األمريكي الصهيوني.
ندرك تمامًا عجزكم، ونعرف أنه ال يكلف هللا نفسا إال وسعها، وأنه ليس في مقدوركم سحب سفرائكم 

لكن تستطيعون فعل ذلك مع دولة ضئيلة الحجم، باعت نفسها مجتمعة بنحو عشرين  من واشنطن،
مليار دوالر دفعتها واشنطن لقاء التصويت في األمم المتحدة لصالح إسرائيل، كما ورد على لسان 

 تشارلز موران، المسؤول في الحزب الجمهوري األمريكي.
آالف  105ها الدبلوماسية مع ميكرونيزيا )هل سمعت أن دولة عربية واحدة قّررت تجميد عالقات

ألف نسمة(؟ هل  53ألف نسمة( أو جزر مارشال ) 20ألف نسمة( أو باالو ) 14)نسمة( أو ناورو 
فكر أحد في اإلقدام على إعالن موقف دبلوماسي ينتصر للقدس بمواجهة جزر ودويالت ال يزيد 

 لقدس المحتلة؟تعداد سكانها مجتمعًة عن نصف عدد الفلسطينيين في ا
الحقيقة أن الذين أعلنوها حربًا على قطر الشقيقة، ال يجرؤون، أو باألحرى ال يريدون أن يفرضوا 
إجراًء واحدًا من إجراءات الحصار االقتصادي والسياسي واالجتماعي التي فرضوها على الشعب 
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وتل أبيب في اتباع العربي في الدوحة، بل تقول الملهاة إن من دول حصار قطر من سبقت أمريكا 
 آلية تقديم الرشى لجزر ودويالت متناهية في الصغر، لكي تساعدها في الحصار.

 هؤالء ليسوا أقل خضوعًا لمشيئة ترامب من ميكرونيزيا.
 29/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
يران: شباك حماس إذ تمزقها أهدافها الذاتية .43  السنوار وا 

 صالح النعامي
في قطاع غزة يحيى السنوار مؤخرا وفي مناسبات عديدة على كيل المديح  دأب قائد حركة حماس

 إليران واإلشادة بموقفها من القضية الفلسطينية وتشديدع على إسناد طهران لحركته.
ال أحد يحاجج في حق حماس في بناء تحالفاتها اإلقليمية بشكل يخدم مصالحها، سيما في ظل 

 آمرها على القضية الوطنية الفلسطينية.تواطؤ العديد من الدول العربية وت
لكن المعضلة تكمن أن خطاب السنوار يسهم في تقليل هاما المناورة المتاح لحركته في 
الفضاءات الداخلية واإلقليمية والدولية )مع أن هذا الفضاء محدود أصال( من خالل مغازلة إيران 

 اني، القائد في الحرس الثوري.على النحو الذي عبر عنه مؤخرا، وكيل المديح لقاسم سليم
وسيمد الخطاب الذي ينتهجه السنوار تجاع إيران القوى الداخلية واإلقليمية والدولية التي تتربل 
بحماس والمقاومة الفلسطينية الشر الكثير من المسوغات لتبرير تآمرها على القضية الفلسطينية 

 وتسويغ مواقفها العدائية تجاع الحركة.
لداخلي يوفر خطاب السنوار الخطاب لمحمود عباس مبررا للتملل من المصالحة فعلى الصعيد ا

)التي لم يكن جادا في تحقيقها(، وسيمنح هذا الموقف المسوغ إلسرائيل أن تدعي أن أية حكومة 
ستشكل بعد المصالحة ستكون حكومة رإرهابر، على اعتبار أنها حكومة متحالفة مع دولة رمارقةر 

 في عرف العالم.
قليمية  في الوقت ذاته، فإن مغازلة السنوار إليران سيمكن الصهاينة مستقبال من بناء بيئة دولية وا 

 لتسويغ العمل العسكري ضد غزة.
ال يليق بمكانة وقدر قائد يقف على رأس حركة مثل حماس أن يبدو وك نه يخدم ماكنة الدعاية 

يماني، بحيث يتم توفير مادة دسمة لقنوات اإليرانية من خالل كيل المديح على هذا النحو لقاسم سل
الميادين والمنار وغيرها لتوظيف خطاب السنوار، على النحو الذي تمت معالجته في اآلة اإلعالمية 

 إليران وأتباعها.
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فعلى الرغم من أني ضد النفس المذهبي في تقييم المسائل، ف نه ليس من الحكمة في شيء أن يتعمد 
رأس أكبر حركة مقاومة سنية في العالم، كيل المديح لسليماني الذي ينظر  السنوار، الذي يقف على

إليها الكثيرون في العالمين العربي واإلسالمي على أنه مجرم حرب بسبب ولوغه في دماء السوريين. 
وسيؤثر هذا الخطاب على موقف الكثير من قطاعات األمة التي تناصر فلسطين وقضيتها وحركة 

 حماس وسيحرجها.
واإلقليمية. فعلى الرغم من  االستراتيجيةري بالسنوار أن يتعلم من الحوثيين أنماط مقاربة التحالفات ح

أن القاصي والداني يعي تماما أن إيران هي الداعم الرئيس للحوثيين بالسالح والتقنيات المتقدمة 
 نه ال عالقة إليران والتدريب، ناهيك عن اإلسناد السياسي، إال أن الحوثيين يصرون على االدعاء ب

 بجهدهم الحربي. مع العلم أن إيران تدعي نفس األمر أيضا.
 واالستراتيجيةالحوثيين يصرون على هذا النفي من منطلق إدراكهم الحاجة لتقليل األعباء السياسية 

والدعائية لتحالفهم مع إيران، وحتى يقلصوا ما أمكن من قدرة السعودية على إيجاد بيئة دولية 
 هم.لضرب

وال حاجة للسؤال إن كان الدعم الذي تقدمه إيران لحماس يستحق أصال تحمل هذع األعداء ودفع 
 هذع التكاليف.

 27/12/2017، "21موقع "عربي 
 

 فلسطينيو العراق.. التغريبة مستمرة .44
 نبيل السهلي

، 2003لم تتوقف معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراق منذ احتله الجيا األمريكي في عام 
 للنظام موالين اعتبرتهم عراقية قوى  يد على منهم خمسمائة نحو مقتل بعد ذروتهاووصلت إلى 

ألف من فلسطينيي العراق إلى  20بق. وأدت مجازر ارتكبتها مليشيات طائفية موتورة إلى تهجير السا
لم يتبق  أربعين دولة، تنحدر غالبيتهم من مثلث حيفا، إجزم وجبع وعين غزال، وحسب تقديرات،

 سوى أربعة آالف الجئ فلسطيني، يتمركزون في حي البلديات وسط بغداد.
وستكون معاناة من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في العراق مركبة، خصوصا بعد إصدار قانون 
قبل أيام مثير للقلق، يحرم الفلسطينيين في البالد من امتيازات تمتعوا بها سبعين عاما، ويلغي قانونا 

أكد تلك االمتيازات، ف صبح الالجئ الفلسطيني في العراق مقيما أجنبيا، بال  2001بقا صدر عام سا
أي امتيازات، بعد سلب حقهم في التعليم والعالج المجاني والبطاقة الغذائية، إضافة إلى إبعاد 
لة الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها. وكان القرار العراقي السابق ينل على معام
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الفلسطيني كالعراقي في جميع االمتيازات وحقوق المواطنة، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، 
حيث منحه الحق في التوظيف والعمل في مؤسسات الدولة، وحق التعليم والصحة والعمل والتقاعد 

المختلفة، إضافة والبطاقة الغذائية الشهرية، واإلعفاء الضريبي، وحق االقتراض والمعامالت البنكية 
لزام السفارات العراقية بمعاملته حال مراجعتهم لها مثل المواطن العراقي.  إلى منحه وثائق سفر، وا 

ويذكر أنه كان في حسابات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة )أونروا( 
 العراقية الحكومة أن بيد ،1950 معا في العراق في فلسطيني الجئ آالف أربعة بين خدماتهانشر 
 ئين الفلسطينيين. لالج الضرورية واالحتياجات الخدمات بتقديم ووعدت ذلك، رفضت آنذاك

، حيث رفض 1948وتنبغي اإلشارة إلى أن الوجود الفلسطيني في العراق قسري، فرضته ظروف نكبة 
 أسابيع بعد ستنقضي النكبة بعد قتةالمؤ  اإلقامة أن منهمالالجئون التوجه بداية إلى العراق، ظنًا 

قد ارتبط الالجئون الفلسطينيون و . ولبنان واألردن سورية الجوار، دول في اإلقامة فآثروا معدودة،
بعالقة نضالية قوية مع الجيا العراقي الذي كان متمركزًا ومدافعًا عن الساحل الفلسطيني، 

جزم وعين غزال، فدفعت   سقوط من أشهر ثالثة بعد اإلسرائيلية، رالمجاز  بهموخصوصا قرى جبع وا 
يا العراقي عبر مدينة جنين إلى الج سيارات في منهم آالف بضعة ترحيل وتم الهجرة، إلى حيفا،

العراق، بقيادة قائد الفرقة العراقية التي كانت في الساحل الضابط عمر علي. وبعد شهور من 
 وعندما. وغيرها والفنادق والمدارس ولمعاهدات وصولهم، أسكنتهم الحكومة العراقية آنذاك في الكلي

 إسكانهم تم حيث البصرة، إلى منهمبير ك قسم نقل إلى الحكومة اضطرت الصيفية، العطلة انتهت
 في بغداد في المتبقية العائالت إسكان وأعيد الموصل، إلى عائالت ونقلت. الشعيبية معسكر في

 المساعدات يتلقون  الفلسطينيون  الالجئون  وظل. وغيرها والرشيد والزوراء والعلويتة الرافدين نوادي
 الشؤون  وزارة عاتق على مسؤوليتهم، حيث أصبحت 1950 عام حتى العراقية الدفاع وزارة من العينية

 عالقة لها وليس فقط، الفلسطينيين الالجئين شؤون  لرعاية مديرية أسست التي والعمل االجتماعية
 العراق إلى الفلسطيني الالجئ تعريف وحّددت. فيه لإلقامة العراق إلى اوفدو  الذين الفلسطينيين بباقي
 قبل فيه، وأقام العراق، إلى ودخل 1948 عام المحتل بلدع من هاجرذي ال الفلسطيني اإلنسانر ب نه
 ر.25/9/1958

 وال ،1961 قبل المديرية في المسجل الفلسطيني زوجهاوالعتبارات إنسانية، أجيز ضم الزوجة إلى 
 من العراق في أقرباء لهم من إلى اللجوء صفة المديرية ومنحت. الزوجة إلى الزوج ضم يجوز
. ويمنح الالجئ الفلسطيني المسجل في 1/1/1961ن الفلسطينيين، ممن دخلوا العراق قبل الالجئي

أما العراق بطاقة شخصية، إضافة إلى وثيقة سفر تمّكنه من السفر إلى البالد العربية واألجنبية. 
 غير عربية سفر جوازات يحملون  فإنهمالالجئون الفلسطينيون اآخرون الذين يقيمون في العراق، 
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، وكانوا يقيمون ولبنان وغزةعراقية، أو وثائق سفر فلسطينية كانت تصرف للفلسطينيين في سورية 
 في العراق بموجب إقامة سنوية، تتجدد حسب الطلب.

لالجئين الفلسطينيين في العراق ست خذ منحى خطيرا، مع استمرار والبادي أن معاناة من تبقوا من ا
االنقسام الفلسطيني وزيادة الضغوط األمريكية على الفلسطينيين. وبهذا المعنى، فإن تغريبة 

 فلسطينيي العراق مستمرة.
 29/12/2017، العربي الجديد، لندن

 
 عام تأرجح مستقبل نتنياهو .45

 أحمد الطيبي
اإلسرائيلي، وتحديدا في المسار  - حداث دراماتيكية فيما يتعّلق بالصراع العربي ب 2017لم يتسم عام 
اإلسرائيلي. فاالحتالل استمر في التعمق، واالستيطان استمر في التمدد، ولذلك صح  -الفلسطيني 

، خصوصا بعد اعتالء دونالد ترامب رئاسة الواليات المتحدة 2017القول إن االستيطان عام 
يستحق شعار راالستيطان باق ويتمددر. كذلك لم تكن هناك تطورات دراماتيكية على  األمريكية،

وال شماال مع لبنان، وال حربا على الجوالن مع سوريا، اللهم سوى استمرار  الحدود ال جنوبا مع غزة،
تدفق مئات من الجرحى والمصابين غالبيتهم من رجبهة النصرةر إلى المستشفيات اإلسرائيلية عبر 

 لقنيطرة.ا
والحقيقة أن هذا تماما ما أرادع ويريدع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمعنى اإلبقاء على 
الوضع القائم، ألن االحتالل غير مكلف ال اقتصاديا وال سياسيا وال دبلوماسيا وال عالميا وال عسكريا. 

لنازف، إلى جانب استمرار االنقسام فقد طرح نتنياهو فكرة تقول إن العالم العربي الممزق وا
الفلسطيني )رغم الجهود الحثيثة لرأب الصدع بين حماس وفتح(، يبعد القضية الفلسطينية عن 
األضواء وعن االهتمام الدولي ويريح االحتالل، بل إنه يطيل في عمرع. والحقيقة أن هذا طرح 

رائيلية داخليه كان أهمها، وال صحيح ومنطقي. ولذلك كانت األضواء مسلطة أكثر على أحداث إس
يزال، تحقيقات الشرطة اإلسرائيلية ضد نتنياهو ومن حولزه والشبهات التي تحوم حوله بتهم كثيرة 

ساءة االئتمان.  أخطرها الرشوة وا 
هذا الموضوع هو أكثر األمور التي تشغل السياسيين في إسرائيل من ائتالف ومعارضه، كما أنه 

صحافة واإلعالم في إسرائيل في العام الذي يوشك على االنتهاء، وتحديدا الموضوع األبرز في ال
األسابيع األخيرة، خصوصا أن نتنياهو يدير معركة ضارية من أجل عرقلة التحقيقات ضدع ومنع 
الشرطة من نشر توصياتها في عدة ملفات تتعلق به، لدرجة أنه دفع بنواب من رالليكودر لمحاولة سن 
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طة من تقديم توصياتها في ملفات التحقيقات التي تجري في هذع األيام ضد نتنياهو. قانون يمنع الشر 
إال أنه فشل في ذلك نظرا للمظاهرات الحاشدة في شوارع تل أبيب، وتردد بعض أعضاء االئتالف 
الحاكم، مثل موشيه كحلون وزير المالية ورئيس حزب ركوالنور، في دعم هذا القانون الجارف، ولذلك 

عادة القانون ليستثني ملفات نتنياهو الحالية، ومن المتوقع أن تصدر الشرطة قرارها في هذع تمت إ 
الملفات في األسابيع القريبة المقبلة، وعندها سيكون وضع نتنياهو الجماهيري حرجا للغاية، 

 خصوصا إذا كانت التهمة هي الرشوة.
إلسرائيلية، هو انتخاب آفي غاباي رئيسا داخليا في المؤسسة السياسية ا 2017الحدث اآخر في عام 

لحزب العمل والمعسكر الصهيوني خلفا إلسحاق هيرتسوغ. آفي غاباي، الذي لم يكن منتميا لحزب 
العمل سابقا، فاج  الجميع وهزم هيرتسوغ وعمير بيرتس، وُبعيد انتخابه ابتسمت له استطالعات الرأي 

هو في االنتخابات المقبلة، إال أنه فاج  حزبه والصحافة العام، وبدا ك نه سيكون منافسا جادا لنتنيا
من جديد بتوجهه اليميني. ف طلق تصريحات مستهجنة داعمة لالستيطان، مدعيا أنه ال حاجة لتفكيك 
االستيطان في اتفاقية سالم، وهاجم القائمة المشتركة ونوابها العرب، ثم تمادى وهاجم اليسار 

كيف يكونون يهودار، مما آثار ضدع موجة من االنتقادات، وبدأ وضعه اإلسرائيلي وادعى أنهم رنسوا 
يتراجع في االستطالعات، بينما حافظ يئير لبيد، زعيم حزب ريا عتيدر، على مكانته بوصفه الحزب 

 الثاني في االستطالعات بعد رالليكودر، والمنافس األقوى، حاليا، لبنيامين نتنياهو.
في محاولة الستقطاب أصوات المجتمع اإلسرائيلي من المركز  إن ظاهرة تقمل مواقف اليمين

واليمين، التي يقودها كل من آفي غاباي ويئير لبيد، هي الدليل على أن التطرف والتشدد والعنصرية 
التي أصبحت تيارا مركزيا في المجتمع اإلسرائيلي، تغلغلت في االئتالف والمعارضة وأصبح التطرف 

 عيا.طريقا ونهجا رابحا وشر 
أما أننا نتحدث عن التطرف والعنصرية، فهما لم يصيبا الجهاز السياسي فحسب، بل ترسخا وعششا 
في كل أجهزة ومؤسسات الدولة، خصوصا الشرطة التي قامت خالل هدم قرية أم الحيران في النقب 

همته الشرطة بإطالق النار وقتل أحد أصحاب البيوت، وهو الشهيد يعقوب أبو القيعان، بدم بارد، وات
فورا ب نه ينتمي لترداعار لتبرير جريمتها. إنه ضحية العنصرية كما تكشف بعد ذلك من بطالن رواية 

 الشرطة وتهمها.
كذلك فقد استمر سيل التشريعات العنصرية في الكنيست، حيث تم تمرير ما يسمى رقانون كمينتسر 

ين االعتبار الضائقة السكنية وانعدام الذي يسهل عمليات هدم البيوت العربية من دون األخذ بع
التخطيط والبناء في البلدات العربية، جراء سياسات الحكومة اإلسرائيلية المتعاقبة. وكذلك استمر 
سيل القوانين العنصرية الذي قادته الحكومة اإلسرائيلية، وتنافس كل من نتنياهو ورالليكودر من جهة، 
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ييلت شكيد من رالبيت  اليهودير، على من يتطرف أكثر ومن يسن قوانين أكثر ونفتالي بينت وا 
عنصرية، تصدت لها رالقائمة المشتركةر، وغالبا من دون أن ننجح في تغييرها نظرا ألفضلية 

 االئتالف العددية.
رالقائمة المشتركةر التي صمدت خالل كثير من الهزات الداخلية واألزمات الحزبية، كانت وما زالت 

بي األول. إال أننا نمر أخيرا ب زمة ما يسمى رالتناوبر، التي أدخلتنا جميعا في خيار الجمهور العر 
دوامة أضّرت بالقائمة، خصوصا بعد تنفيذ التزام حزبي الجبهة والعربية للتغيير باالتفاق واستقالة 

يما ما النائب المجتهد الدكتور عبد هللا أبو معروف، وكذلك استقالة النائب الدينامو أسامة السعدي، ف
زال حديث التناوب يسيء جدا لمكانة القائمة في صفوف جماهيرنا في الداخل، ون مل أن نستطيع 

 الخروج من هذع الدوامة قريبا.
 األياموينتظرنا القانون األكثر تطرفا وهو ما يسمى بقانون القومية، الذي يجري العمل عليه في هذع 

سرائيل ب نها رالبيت القومي للشعب اليهودير، بدفع من نتنياهو شخصيا، حيث ينل على تعريف إ
جانب المساس بمكانة اللغة العربية  إلىوب ن حق تقرير المصير في هذا الوطن هو لليهود فقط، 

 كلغة رسمية.
، ولكنه كان إسرائيليا أمريكادونالد ترامب كان خطابا لرئيس  األمريكيخطاب الرئيس  أنصحيح 

رائيل من جهة، وفرحة عارمة في مكتب نتنياهو الذي شعر وكان بامتياز وأثار جدال حتى في إس
دونالد ترامب يقدم له حقنة من المقوي في فترة حرجة في حياة نتنياهو السياسية، ويتبنى بالكامل 

دولة ضد خطاب ترامب،  128المتحدة،  األممتصويت العالم في  أن إالرواية االحتالل حول القدس. 
 األوروبيولنتنياهو مًعا، بالرغم من نجاح ضئيل لنتانياهو في شق الصف كان صفعة مدوية لترامب 

 .األوروبيينالذي بدأ يتمرس فيه دور الرئيس الفرنسي ماكرون ك برز الزعماء 
لكترونية عند بوابات المسجد إالقدس التي انتفضت بكاملها عندما امر نتنياهو بوضع بوابات 

فضين الدخول من هذع البوابات وليصلوا في شوارع القدس ، وكنا معهم، رااآالفاألقصى فخرجت 
وأزقتها وفي باب األسباط، حتى تراجع نتنياهو بفضل هذع الهبة الجماهيرية والضغوط الدبلوماسية 

 التي مورست عليه، فلسطينيا واردنيا.
ئيل، غالبا ويبدو أن العام المقبل، سيشهد انتخابات مبكرة في إسرا 2017نقترب من نهاية عام  إننا

بسبب التحقيقات ضد نتنياهو وانعكاسات هذع التحقيقات على االئتالف الحكومي القائم. سينتهي هذا 
وهو رئيس للوزراء؟ كثيرون في إسرائيل  2018، ولكن هل سينتهي عام للوزراءالعام ونتنياهو رئيسا 

 يشّككون في ذلك.
 29/12/2017، ، لندنالشرق األوسط
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 ع البحر األحمرتركيا.. تفخيخ صرا .46

 ياسر محجوب الحسين
ديسمبر/كانون األول  26و 25و 24يبدو أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان أيام 

 الحالي، قد فخخت الصراع المكتوم حول البحر األحمر.
ر وكانت العالمة البارزة في زيارة أردوغان، زيارته لبورتسودان وسواكن على الساحل الغربي للبح

كيلومترا. ليس هذا فحسب، إذ أعلن  675األحمر، اللتين تبعدان عن العاصمة الخرطوم نحو 
أردوغان من هناك موافقة نظيرع السوداني عمر البشير على خطة تركية لتطوير جزيرة سواكن التي 
تضم منطقة أثرية تاريخية تعود للحقبة العثمانية، األمر الذي صب مزيدا من الزيت على صراع 

 لنفوذ المتنامي في البحر األحمر في ظل تعقيدات إقليمية مستعصية.ا
وحاول الجانبان السوداني والتركي تفادي استفزاز الدول اإلقليمية، باإلشارة إلى أن االتفاق يهدف إلى 
ترميم األثار وتنشيط السياحة. وقال أردوغان إن ربالدع تهدف إلى ترميم ما دمرع االستعمار 

زيرة التي كانت يوما مركزا للدولة العثمانية في البحر األحمرر، وأكد أن رالجزيرة ستكون البريطاني للج
بمثابة قاعدة انطالق األتراك نحو الديار السعودية في طريقهم ألداء الحج والعمرة، ضمن سياحة 

 مبرمجةر.
ب عسكري بيد أن تقارير تحدثت في نفس الوقت عن وجود ملحق سري لالتفاق، في إشارة إلى جان

وسياسي يتعلق بالصناعات العسكرية بين بالدع والسودان، خاصة أن محللين أتراكا تحدثوا عن 
والعسكرية لجزيرة سواكن والنابعة من أهمية البحر األحمر باعتبارع ممرا مائيا  االستراتيجيةاألهمية 

 شديد األهمية لكل القوى الدولية.
ي البحر األحمر؟ في ظل دخول كل من تركيا وروسيا فما انعكاسات الخطوة على صراع النفوذ ف

على الخط، األمر الذي يعيد رسم النفوذ في البحر األحمر ويعكس بالضرورة تغييرا في خريطة 
التحالفات اإلقليمية في منطقة البحر األحمر الملتهبة بالصراع في اليمن واألزمة الخليجية وحصار 

ية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل دولة قطر، وغير بعيد عن تقاطعات القض
 خليج العقبة شمال البحر األحمر للسعودية.

 
 استراتيجيممر مائي 

ظل البحر األحمر منذ زمن موغل في القدم مسرحا للصراع الدولي بين القوى العظمى في فترات 
المتحدة واالتحاد السوفياتي  تاريخية متعاقبة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، دخلت الواليات



 
 
 
 

 

 35 ص             4508 العدد:             12/29/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

السابق في نطاق الصراع والتنافس على البحر األحمر، لفرض نفوذهما على هذع المناطق 
 والسياسية والجغرافية واالقتصادية. االستراتيجيةواالستحواذ على مزاياها 

لعالقات بشكل أساسي إلى موقعه الجغرافي المؤثر في ا االستراتيجيةوترتكز أهمية البحر األحمر 
اإلقليمية والدولية. ويقع هذا البحر متوسطا قارات العالم القديم الثالث آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكِّل 

 بين البحر األبيض المتوسط والمحيط الهندي. استراتيجيةإضافة لذلك نقطة التقاء 
لتزامن مع افتتاح قناة للبحر األحمر، وذلك با االستراتيجيةنقلة نوعية في األهمية  1869ومّثل العام 

السويس في مصر لتربطه ألول مرة بالبحر األبيض المتوسط، فيصبح أقصر وأسرع ممر بحري بين 
 الشترق والغرب، وبديال في ذات الوقت لطريق رأس الرجاء الصالح الطويل في حركة التجارة الدولية.

الصناعة األوروبية واألمريكية، والحقا ومع اكتشاف النفط الخليجي الذي أصبح أكبر مشغل لماكينة 
. وفي نفس الوقت أصبح ممرا لنقل السلع المصنعة استراتيجيتحول البحر األحمر إلى طريق نفطي 

من أوروبا إلى أكبر سوق لها في آسيا وأفريقيا، لتدخل كل من الصين واليابان والهند في زمرة القوى 
 األحمر ممرا حيوّيا لتجارتها وحراكها االقتصادي. االقتصادية العالمية المؤثرة التي يمثل لها البحر

ويشكِّل البحر األحمر همزة وصل بين األساطيل البحرية في البحر المتوسط والمحيط الهندي، وهو 
الطريق الرئيسية التي تسلكها القوى الدولية لتحريك قواتها بين قواعدها المختلفة والمنتشرة حول العالم 

 ع.ونقلها إلى مناطق النزا 
 

 التحالفات اإلقليمية والدولية
للبحر األحمر وتقاطعات مصالح القوى الدولية واإلقليمية تعمل على استدامة  االستراتيجيةاألهمية 

المخاطر المحدقة ب من هذ الممر الحيوي، وهي كثيرة ومتنوعة ومطردة. وأصبح النفوذ في هذا الممر 
والواليات المتحدة األمريكية، أو صاعدة مثل تركيا  هدفا لقوى إقليمية مترسخة مثل روسيا -وحوله-

سرائيل. وتندلق مجمل أوضاع البحر األحمر في مسار جيوستراتيجي ذي إسقاطات طويلة  يران وا  وا 
 األمد على المنظومة الدولية واإلقليمية.

سرائي ل من واليوم ثمة محوران، األول: الواليات المتحدة الذي يضم السعودية ومصر واإلمارات وا 
طرف خفي. والمحور الثاني: روسيا ويضم تركيا وقطر والسودان. فيما تبدو إيران متربصة بالبحر 
األحمر من البوابة اليمنية. وهي إن كانت واضحة العداء للمحور الذي يضم السعودية، فإنه ال يمكن 

د تحوال جديدا تصنيفها ب ي حال ضمن المحور الذي يضم تركيا. ولذا يصبح القول إن المنطقة تشه
يضم نظاما متعدد التحالفات أكثر من كونه نظامين أو تحالفين، األمر الذي يعزز فرضية عدم 

 االستقرار.
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ويبدو أن الرئيس أردوغان يعطي أهمية للتواجد العسكري في البحر األحمر عبر البوابة السودانية، 
ت قبل قرن من الزمان، إذ حظيت جزيرة وال يخفي عزمه إعادة نفوذ تركيا إلى القارة السمراء كما كان

سواكن السودانية بمكانة مهمة في عهد الدولة العثمانية، وكانت مركزا لبحريتها في البحر األحمر، 
 .1885و 1821وضم ميناؤها مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر األحمر بين عامي 

تنافسا محموما للسيطرة والتوسع، فقد  وتراقب تركيا ما يجري في منطقة البحر األحمر التي تشهد
سّلمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كما تسعى إسرائيل إلقامة مشروع قناة إسرائيلية 
موازية لقناة السويس، فضال عن قناعتها ب ن البحر األحمر والسودان يشكالن معبرا مهما للتعاون 

 التجاري واألمني مع دول أفريقيا.
وربما بسبب صعوبة انضمام تركيا لمنظومة االتحاد األوروبي، لج ت أنقرة إلى  ومن جهة أخرى،

تحقيقا لهذا  -على سبيل المثال بقطر-تكثيف انخراطها في المنطقة عموما، ووظفت عالقتها 
الهدف، ودفعت األزمة الخليجية وحصار قطر نحو تعميق التعاون بين أنقرة والدوحة، حيث عمد 

التواجد العسكري التركي في قطر. ومعلوم أن لدى تركيا قاعدة عسكرية في الطرفان إلى تفعيل 
 ألف جندي صومالي. 11الصومال، وتعكف على تدريب نحو 

كما حرصت تركيا على تعزيز عالقاتها مع موسكو وتجاوزت بسرعة أزمة إسقاط الطائرة الروسية، 
ر. وفي هذا اإلطار عقدت 400 بل وقعت اتفاقا الستيراد منظومات دفاع جوي روسية تسمى رإس

مباحثات تركية قطرية سودانية في الخرطوم بالتزامن مع زيارة أردوغان لها، على مستوى رؤساء 
 األركان في الدول الثالث.

في ذات الوقت اتفقت قطر مع السودان على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر األحمر، وسط 
من المجاالت. وتنوي قطر أيضا تطوير ميناء بورتسودان تنامي التعاون بين البلدين في العديد 

ليكون أكبر ميناء للحاويات يخدم السودان وجيرانه. األمر الذي يبطل مستقبال آثار الحصار 
المفروض عليها من جانب المحور السعودي. والميناء السوداني الجديد حال إنشائه سيكون مركزا 

جبل علي في دبي وبقية الموانئ التي تسيطر عليها اإلمارات اقتصاديا حيويا مهما، يؤثر على ميناء 
 في القرن األفريقي، كما سيعزز من نفوذ قطر على ساحل البحر األحمر.

وفي إطار هذا الحلف غير المعلن، تسعى روسيا لموطئ قدم في منطقة البحر األحمر بعد سيطرتها 
ني مغرية كثيرا لروسيا. وكان الرئيس على األوضاع في سوريا. ومن هنا أتت فرصة العرض السودا

السوداني البشير قد طرح في زيارته األخيرة لروسيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نظيرع 
الروسي فالديمير بوتين، فكرة بناء قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر األحمر، في إطار 
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ن التربصات الخارجية وخاصة التحركات التعاون العسكري بين البلدين والت مين وحماية السودان م
 العدائية للواليات المتحدة األمريكية.

من جانبها تحاول إيران السيطرة على مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر األحمر عن طريق 
حلفائها الحوثيين، وتنافس السعودية في النفوذ على اليمن، وبالمقابل تكسب ثقال إقليميا وسياسيا 

اديا، وكذلك تمتلك وجودا عسكريا في عدد من الدول التي تطل على البحر األحمر، مثل واقتص
إريتريا التي اتجهت إلى التحالف مع طهران نكاية بواشنطن التي تناصبها العداء. وتستطيع طهران 
من خالل عالقتها مع أسمرا تهديد المصالح األمريكية والغربية، عبر تعزيز حضورها في باب 

 .المندب
 

 محور السعودية مصر إسرائيل
سرائيل، يعمل في اتجاهات  أما محور السعودية ومصر واإلمارات، ومن خلفه الواليات المتحدة وا 

ومهما  استراتيجيامختلفة على السيطرة والنفوذ في البحر األحمر  وتعتبر مصر البحر األحمر مكانا 
على ما تدرع قناة السويس من مدخول.  ألمنها القومي بشكل خال، العتماد اقتصادها بشكل كبير

بشكل خال، ألنه يعتبر منفذها التجاري مع دول آسيا.  استراتيجيافيما تعتبر إسرائيل البحر األحمر 
ومن قبل بنت الواليات المتحدة األمريكية أكبر قاعدة عسكرية لها في أفريقيا، بدولة جيبوتي التي 

 يتمركز فيها نحو أربعة آالف جندي.
ت السعودية من خالل الحرب في اليمن، من السيطرة على عدد من الموانئ المهمة المطلة وتمكن

على باب المندب والبحر األحمر، فيما تهدف حليفتها اإلمارات إلى السيطرة على ميناء الحديدة وهو 
نئ اإلماراتية في محاولة السيطرة على أهم الموا االستراتيجيةثاني أكبر موانئ اليمن، كجزء من 

 البحرية في اإلقليم.
على صعيد آخر كان تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد اتفاقية ترسيم الحدود 

، قد فرض وضعا جيوستراتيجيا جديدا، مكن السعودية من 2016البحرية بين البلدين في أبريل/نيسان 
ران وصنافير في مدخل خليج في البحر األحمر. وتتحكم جزيرتا تي استراتيجيةالسيطرة على مناطق 

تيران الممر المالحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي على خليج العقبة. لكن انتقال 
الجزيرتين إلى السيادة السعودية كان محمال بااللتزامات الواردة في اتفاقية السالم المصرية 

ذع االتفاقية، وهذا يعني عمليا وجود اإلسرائيلية، مما يعني أن السعودية ستحل طرفا ثالثا في ه
 عالقات سعودية مع الجانب اإلسرائيلي.

 28/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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