
 

 

    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 نحن ال نواجه غزة والجنوب فقط هناك إيران ومشاكل على كل الحدود ..ليبرمان: وظيفتنا منع التصعيد
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  السلطة:
 5 "المجلس المركزي " في اجتماعاتصال رسمي ومباشر مع حماس و"الجهاد" للمشاركة  مجدالني:  2.
 5 شعث: نريد وسيطًا للسالم بداًل من واشنطن  3.
 6 از األمريكي ويجب أن تقوم باإلجراءات التي وعدت بهاالبرغوثي: السلطة تحررت من االبتز   4.
 7  السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى باكستان  5.

 
  المقاومة:

 7 حماس: تصريح سفير واشنطن بـ"تل أبيب" ينهي اتفاق أوسلو  6.

 8 للمقاومة شرق رفح اً مرصدلي يستهدف قصف إسرائي  7.

 8 في لبنان الفلسطينيينالالجئين األحمد يناقش مع اللواء إبراهيم ضرورة تحسين ظروف   8.

 9 القوى الوطنية واإلسالمية برام هللا تدعو الستمرار التصعيد الشعبي ضد االحتالل  9.
 

  :اإلسرائيلي الكيان
 9 نحن ال نواجه غزة والجنوب فقط هناك إيران ومشاكل على كل الحدود ..ليبرمان: وظيفتنا منع التصعيد  10.
 10 مع نتنياهو بفضيحة الغواصات العتبارات األمن القوميق ُيحق  لم  :يعالون   11.
 10 نتنياهو بسبب صمته على استمرار إطالق الصواريخ من غزة غاباي ينتقد  12.
 11 انتخاباتبدون ئتالف الحكومي اإلسرائيلي: المتااهرون يريدون إسقا  الحكومة اال رئيس   13.
 11 "هبو  في شعبية حزب "المعسكر الصهيونياستطالع إسرائيلي:   14.
 12  "مصادقة على "قانون التوصياتاإلسرائيليين يتااهرون رفضًا لل آالف  15.

 
  :األرض، الشعب

 12  اعتقاالت وعشرات الجرحى بموجهات مع االحتالل بالضفة والقدس  16.

 13  اتفاقية أوسلو وإلغاءين يدعون لسحب االعتراف بـ "إسرائيل" من الفلسطيني %81.8استطالع:   17.

 14 منذ بدء الصراع ةفلسطينيًا في سوري 3,626توثيق مقتل   18.

 14 بسورية فلسطينيين في مخيم الحسينيةالالجئين العلى منازل  : االستيالءمجموعة العمل  19.

 14  والقدس الضفة في استيطانية بؤر تبييض: تقرير  20.

 15 مستشفىالبسبب إعاقة جنود االحتالل نقلها إلى نابلس: استشهاد طفلة فلسطينية   21.

ه الشهيد "مصلح"   22.  15 الرئيس عباس عشية استشهاده إلىرسالة يوج ِّ
 

  : مصر
 16 "ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة  23.

 
  األردن: 

 16 "إسرائيل"لخط الغاز مع  دوالرمليون 2.117  تخصيصاألردن:   24.
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  لبنان: 

 17 على أعدادهم بناءً  همتجاه ةبناء سياسهو ألجل  لفلسطينييناتعداد منيمنة:   25.
 

  عربي، إسالمي:
 17 يلدريم: العالم كله سيعترف بدولة فلسطين عاصمتها القدس  26.
 18 مسؤول ماليزي: العالم يقف مع قضية القدس العتبارات دينية وحقوقية  27.

 
  دولي:

 18 : باقون في سورية"إسرائيل"ت المتحدة تطمئن الواليا  28.

 18 تااهرة في بروكسل رفضًا لقرار واشنطن بشأن بالقدس  29.

 19 حذف عبارة "فلسطين المحتلة" من موقع أمريكي بضغط إسرائيلي  30.
 

  حوارات ومقاالت:
 19 د. رضوان السيد... فلسطين بين القوميين واإلسالميين  31.
 21 عريب الرنتاوي ... على خريطة المحاور اإلقليمية المتزاحمة "السلطة"موقع   32.
 23 خالد الحروب... بريطانيا االستعمارية: تدمير الكيانية الفلسطينية  33.
 26 عدنان أبو عامر... مآالت تآكل الردع اإلسرائيلي في غزة  34.

 
 30 :كاريكاتير

*** 
 
 فتح غير قادرة على تطبيق المصالحة بالمعايير الوطنية القائمة على مواجهة االحتالل العاروري: .1

ئب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" نا، أن 30/12/2017موقع حركة حماس، غزة، نشر 
صالح العاروري قال إن قيادة حركة فتح غير قادرة على تطبيق المصالحة بالمعايير الوطنية المبنية 

 على الوحدة الوطنية القائمة على مواجهة االحتالل.
المصالحة  وجدد العاروري في مقابلة تلفزيونية قناة القدس، التأكيد أن حركة حماس مصرة على خيارة

 وبناء الوحدة الوطنية إلى ما ال نهاية ولن تتراجع عن هذا القرار.
وأكددد أن حركددة حمدداس مسددتعدة لالسددتوابة ألي دعددوة قددد توجههددا القدداهرة مددرة أخددر ، مشددددا  أن قددرار 

 وهدف مقدس لن تتراجع عنه. استراتيويالمصالحة لد  حماس هو سياسية ثابتة وموقف 
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ون لتقديم تنازالت من أجل إنودا  المصدالحة الداخليدة الفلسدطينية، للندا لدن وأضاف العاروري: مستعد
 نقبل بتقديم تنازالت لمصلحة االحتالل كسال  المقاومة.

وشددددد أن حركدددة حمددداس جدددادة و اهبدددة لتحقيدددق مصدددالحة وطنيدددة قائمدددة علدددى الشدددراكة، والتعددداون فدددي 
 .مواجهة المشروع الصهيوني وخدمة شعبنا والحفاظ على ثوابته

وحمدددل العددداروري دولدددة الليدددان وأمريكدددا المسدددطولية األولدددى عدددن تبددداطط سدددير المصدددالحة، ألن اسدددتمرار 
 االنقسام يصب في مصلحتهم ويخدمهم سياسيا  وميدانيا .

ودعا قادة فتح إلدى بنداء منمومدة وطنيدة فلسدطينية واحددة قدائال : "نقدول لشدركائنا فدي حركدة فدتح تعدالوا 
 ية واحدة تخدمكم أمام العالم وتمثل الشعب الفلسطيني كافة".نبني منمومة وطنية فلسطين

وشدددد العدداروري أن تحقيددق المصددالحة الفلسددطينية يخدددم الق ددية المركزيددة األولددى وهددي مدينددة القدددس 
وال فة الغربية قبل أن تخدم قطاع غزة، راف ا  المقارنة بين الخطر والحصار الذي يواجه قطاع غزة 

 ي يواجه مدينة القدس.وبين الخطر اللبير الذ
وحددول عالقددات حركددة حمدداس الخارجيددة، قددال إن قاعدددتنا فددي بندداء عالقتنددا هددي عدددم إدخددال الق ددية 
الفلسدددطينية فدددي الصدددراعات الداخليدددة ل مدددة، مخاطبدددا  قدددادة األمدددة: "اعفوندددا مدددن أن نلدددون جدددزءا مددددن 

حركددة حمدداس تبنددي ولفددأ أن  صددراعات المنطقددة لنبقددى رأس حربددة فددي مواجهددة الليددان الصددهيوني".
عالقاتهددددا علددددى قاعدددددة مددددا تسددددتطيع أن تقدمدددده هددددذو الوهددددة أو تلدددد  فددددي دعمنددددا فددددي مواجهددددة الليددددان 

  الصهيوني.
وأكددد العدداروري أن الدددعم ا يرانددي للمقاومددة الفلسددطينية لددم يتوقددف، وهددو مطشددر علددى جديددة إيددران فددي 

مة ليس شدياا شدكليا أو رمزيدا، بدل وشدد أن ما تقدمه إيران من دعم للمقاو  مواجهة الليان الصهيوني.
وقددال العدداروري إن عالقددة حمدداس مددع إيددران  حقيقددي ومركددزي وجددوهري السددتمرار المقاومددة وفعاليتهددا.

 قائمة على أساس دولة سقفها األعلى في مواجهة الليان، ومستعدة لدعم حقيقي وعلني للمقاومة.
ن هذا الملف على سلم أولوياتنا وحول ملف األسر  قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إ

وحماس، مطكدا  جاهزية حركة حماس من أجل إنواز صفقة تبادل مع دولة الليان، إال أن االحتالل 
 ال يتحرك في هذا االتواو.

 إلى أن قرار ترامبأن صالح العاروري أشار  ،30/12/2017موقع فلسطين أون الين، وأضاف 
لأ على الفلسطينيين أنها راعية لمسيرة السالم في فلسطين"، "حرق موقف أمريكا التي مث   حول القدس

م يف ا أن "هذو الورقة حرقها ترامب وكشف وجه أمريكا الحقيقي أنها الراعية وال امنة الستمرار 
 االحتالل وتطورو، وليسأ مهتمة بحقوق شعبنا وق اياو".
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ا لوقددددف التعلددددق بددددالوهم األمريكددددي و عدددداد ة تسددددليض ال ددددوء علددددى الق ددددية ورأ  أن القددددرار كددددان مفيددددد 
 الفلسطينية بعدما تراجعأ بسبب األزمات الداخلية.

وبشددأن مددا يتددردد عددن أن قددرار ترامددب جددزء مددن صددفقة لتصددفية الق ددية الفلسددطينية، قددال العدداروري إن 
"أي إقرار أو تثبيأ حقوق غير عربية و سالمية وفلسدطينية علدى أي جدزء مدن أرس فلسدطين تصدفية 

ورأ  أن تصدعيد المقاومدة هدو الدرد الفلسدطيني علدى قدرار ترامدب الدذي كتدب شدهادة  .ظالمة لن تنوح"
 الوفاة لمشاريع االعتماد على الشرعية الدولية في تحصيل حقوق شعبنا.

وبشأن الحديث عن انعقاد المولس المركزي في وقأ قريب، قال العداروري إنده لدم توجده دعدوة رسدمية 
ا إلددى اتخددا  قددرارات علددى مسددتو  الحدددا فددي المولددس المركددزي ودعدد لحركتدده مددن أجددل المشدداركة فيدده.

 كإلغاء اتفاق أوسلو وقف التنسيق األمني وتفعيل منممة التحرير.
 
 "المجلس المركزي " في اجتماعرسمي ومباشر مع حماس و"الجهاد" للمشاركة  اتصال مجدالني: .2

احمدد موددالني، اسدتمرار التح ديرات أكد ع و اللونة التنفيذية لمنممة التحرير الفلسدطينية  :رام هللا
 بشكل جدي وحثيث النعقاد المولس المركزي الشهر المقبل.

واوضح مودالني في حديث لد"صوت فلسطين"، صبا  يوم السبأ، ان اللوندة السياسدية المنبثقدة عدن 
لوددان فرعيددة لتح ددير ورقددة عمددل ارتباطددا بمهددام محددددة مددن أجددل صددياغة  9اللونددة التنفيذيددة شددكلأ 

 ة شاملة ومحددة لوضع خطة التحرك االستراتيوي للمرحلة المقبلة.رؤي
واشار مودالني الى اجتماع سديعقد للوندة هدذا االسدبوع لمتابعدة التح ديرات قدائال "انندا فدي سدباق مدع 

 الزمن من اجل انواز الترتيبات اللوجستية والسياسية".
تحديددو بشدكل نهدائي، مبيندا أنده  وبخصوص موعد انعقاد جلسدة المركدزي اوضدح موددالني انده لدم يدتم
 من الممكن أن يعقد قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر المقبل.

ولفددأ الددى أندده جددر  اتصددال رسددمي ومباشددر مددع حركتددي "حمدداس" و"الوهدداد االسددالمي" للمشدداركة فددي 
وسدديناقا المولددس المركددزي بحسددب مودددالني، تحديددد شددكل وطددابع وم ددمون العالقددة مددع  االجتمدداع.
 ل االسرائيلي، كما سيسعى لبلورة موقف مشترك لتحديد هذو العالقة بمشاركة كافة الفصائل.االحتال

 30/12/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 للسالم بداًل من واشنطن وسيطاً شعث: نريد  .3

أكددد مستشددار الددرئيس الفلسددطيني نبيددل شددعث، أن السددلطة تبحددث عددن ن: الددرحيم حسددي عبددد -رام هللا 
ديدد عوضددا  عددن واشدنطن يتمثددل فدي إطددار دولددي يشدبه السداسددية الدوليدة التددي توصددلأ وسديض سددالم ج
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دولددة فددي بدداريس مددن أجددل  74إلدى االتفدداق النددووي مددع إيددران، أو ا طددار الددذي اقترحتده فرنسددا والتقددأ 
 إتمامه.

 العبرية في وقأ متأخر أمس األول، ردا  « نيوز 24»وأبلغ شعث مداخلة عبر الهاتف على هواء قناة 
علدددى سدددطول عدددن وسددداطة فدددي عمليدددة السدددالم، بعدددد أن بدددات الفلسدددطينيون يرف دددون الددددور األميركدددي 

الحدددديث ال يددددور عدددن وسددداطة »اعتراضدددا  علدددى االعتدددراف بالقددددس عاصدددمة لدولدددة االحدددتالل، بدددالقول 
غربية فحسب.. كما كان الوضع بالنسدبة للواليدات المتحددة التدي كاندأ تدر  نفسدها وسديطا  وحيددا  بدين 

لفلسطينيين وا سرائيليين، وهي بالفعدل لدم تلدن وسديطا  ال أميندا  وال نزيهدا ، وللدن فدي فتدرة مدن الفتدرات ا
وشدددد مستشددار «. 1991كانددأ أميركددا القددوة األساسددية فددي العددالم بعددد انهيددار االتحدداد السددوفييتي عددام 

ا  دوليددا  يشددبه  لدد  نسددعى إلددى إطددار دولددي ولدديس دولددة وسدديطة، نريددد إطددار »الددرئيس الفلسددطيني بددالقول 
دولدة  74الذي تم خالله التوصل إلى االتفاق النووي مع إيران أو ا طار الذي اقترحته فرنسدا والتقدأ 

 «.في باريس من أجل إتمامه
العمدددل مسدددتمر مدددن أجدددل التصددددي للمشدددروع ا سدددرائيلي مدددن خدددالل اعترافدددات الددددول »وأكدددد شدددعث أن 

 «. الشرقيةوعاصمتها القدس  67بفلسطين وتلريس حدود 
 31/12/2017، االتحاد، أبو ظبي

 
 البرغوثي: السلطة تحررت من االبتزاز األمريكي ويجب أن تقوم باإلجراءات التي وعدت بها .4

غزة: قال األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قطع المساعدات الخارجيدة 
مددوع المسدداعدات العربيددة واألمريكيددة واألوروبيددة التددي لددن يددطثر كثيددرا  فددي الشددعب الفلسددطيني، ألن مو

فدددي المادددة فقدددض مدددن الموازندددة، فدددي حدددين يددددفع المدددواطن  16تصدددل السدددلطة الفلسدددطينية ال تزيدددد علدددى 
فدددي المادددة مدددن ميزانيدددة السدددلطة، فدددال أحدددد يهددددد فلسدددطين  84الفلسدددطيني مدددن عملددده وتعبددده وضدددرائبه 

فدددي المادددة مدددن قيمدددة المسددداعدات  50ن، أمدددس، أن بالمسددداعدات الخارجيدددة. وأكدددد البرغدددوثي فدددي بيدددا
األمريكيددة تعددود إلددى الواليددات المتحدددة علددى شددكل نفقددات إداريددة ورواتددب خبددراء واستشددارات ومددا شددابه، 
فليقطعوهددا فهددي لددن تددطثر، حتددى يعرفددوا أنهددا ال يمكددن أن تسددتخدم كوسدديلة لالبتددزاز السياسددي لشددعب 

، وبددات المشددروع الوحيددد «ا سددرائيلية»بنددأ وجهددة النمددر وشدددد علددى أن ا دارة األمريكيددة ت فلسددطين.
لدددديها هدددو تصدددفية الق دددية الفلسدددطينية مدددن خدددالل تصدددفية ق دددية القددددس والالجادددين والعدددودة والحدددق 

والددددول العربيددة. وأوضدددح أن « إسددرائيل»الفلسددطيني فدددي دولددة حقيقيدددة، لصددالح تطبيدددع العالقددات بدددين 
أمدددور، إ  خرقدددأ تعهدددداتها بعددددم إغدددالق مكتدددب منممدددة  ا دارة األمريكيدددة خرقدددأ تعهدددداتها فدددي عددددة

التحرير في واشدنطن وفعليدا  أغلقتده، وخرقدأ تعهددها بعددم نقدل السدفارة األمريكيدة إلدى القددس، وخرقدأ 
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، واآلن تخددددددرق تعهدددددددها بشددددددأن «إسددددددرائيل»تعهددددددها بشددددددأن االعتددددددراف بالقدددددددس المحتلددددددة كعاصددددددمة ل
، ويوددب «االبتددزاز األمريكددي»ذل  تحددررت السددلطة مددن واعتبددر البرغددوثي أندده بدد المسدداعدات الخارجيددة.

 عليها أن تقوم با جراءات التي وعدت بها.
 31/12/2017، الخليج، الشارقة

 
  السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى باكستان .5

قددررت السددلطة الفلسددطينية، السددبأ، اسددتدعاء سددفيرها لددد  باكسددتان، وليددد أبددو : األناضددول –السددبيل 
خلفيددة مشدداركته فددي حفددل ت ددامني مددع القدددس، ح ددرو زعدديم تنمدديم تتهمدده الهنددد بتدددبير علددي، علددى 

جاء  ل  في بيدان لدوزارة الخارجيدة الفلسدطينية، تعليقدا علدى مشداركة السدفير  .2008هومات بها عام 
 في مهرجان ت امني مع القدس، بمدينة روالبندي، شمال شرقي باكستان. 

اطلعأ األناضول على نسخة منه، إن ح ورو "خطدأ غيدر مقصدود، وقالأ الخارجية في البيان الذي 
 للنه غير مبرر".

و كرت وسائل إعالم هندية، أن المهرجان ُنمم من قبل تحالف "مولس الدفاع عن باكستان" بح ور 
زعدددديم منممددددة "لشددددكر طيبددددة" ا سددددالمية، حدددداف  محمددددد سددددعيد، الددددذي تعتبددددرو نيددددودلهي العقددددل المدددددبر 

 .2008في مومباي عام  للهومات التي وقعأ
وفددي السددياق، أكدددت الخارجيددة "حرصددها علددى عالقددات طيبددة مددع الهنددد، ووقددوف فلسددطين معهددا فددي 

 التصدي للتهديدات ا رهابية التي تتعرس لها".
 31/12/2017السبيل، عمان، 

 
 حماس: تصريح سفير واشنطن بـ"تل أبيب" ينهي اتفاق أوسلو .6

لسددفير األمريكددي لددد  الليددان ا سددرائيلي دديفيددد فريدددمان  وصددفأ حركددة "حمدداس"، تصددريحات ا: غددزة
والتددي وصددف فيهددا المواقددف الفلسددطينية الراف ددة  عددالن ترامددب بأنهددا "قبيحددة، واسددتفزازية، ومعاديددة 

 للسامية"، بالعنصرية الواهلة.
وقدددال فدددوزي برهدددوم، النددداطق باسدددم الحركدددة فدددي تصدددريح صدددحفي، يدددوم السدددبأ: إن هدددذو التصدددريحات 

عنصددرية هددذا السددفير، وجهلدده بالتدداريخ واسددتخفافه بددالحق الفلسددطيني والقددانون الدددولي، ويطكددد "تعكددس 
 أنهم بهذو السياسة شركاء لالحتالل في كل جرائمه ضد شعبنا ومقدساته".
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وأضاف "هذو التصريحات كافية كي تلون مبررا   عالن فلسدطيني رسدمي بقطدع العالقدات مدع ا دارة 
نتهدددداء أوسددددلو التددددي رعتهددددا وسددددوقتها هددددذو ا دارة، وتسددددببأ فددددي ضددددياع الحقددددوق األمريكيددددة، و عددددالن ا

 الفلسطينية، وثبتأ أركان االحتالل ا سرائيلي".
 30/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للمقاومة شرق رفح اً مرصدقصف إسرائيلي يستهدف  .7

بددرإ إرسددال للمقاومددة قددرب قصددفأ طددائرات االحددتالل "ا سددرائيلي"، قبيددل منتصددف ليددل األحددد، : رفددح
 مطار غزة المدمر، شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وقددال شددهود عيددان: إن طددائرات االحددتالل قصددفأ بددرإ إرسددال فددي مرصددد للمقاومددة شددرق رفددح، وسددمع 
 دوي انفوار وتصاعد سحب دخان من المكان المستهدف، دون ا بالغ عن وقوع إصابات.

أدرعي، أن القصدف اسدتهدف موقدع اسدتطالع تدابع لحركدة  وزعم الناطق باسم جيا االحتالل أفيخاي
 حماس، بحوة إطالق قذائف صاروخية الومعة تواو منطقة النقب الغربي.

وكانأ عدة صواريخ أطلقأ من غزة، صبا  الومعة، صوب مستوطنات غالف القطاع سدقض أحددها 
 على مبنى بالمولس ا قليمي "شاعر هنيغف" ملحق ا أضرار ا به.

قوط الصددواريخ مدع تمدداهرة للمسددتوطنين الدذين كددانوا يحتفلددون بدذكر  مدديالد الوندددي األسددير وتدزامن سدد
لدددد  المقاومدددة بغدددزة شددداؤول أرون، مدددا أد  إلدددى إنهددداء االحتفاليدددة و صدددابة عددددد مدددن المشددداركين فيهدددا 

 بالهلع.
 31/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في لبنان الفلسطينيينالالجئين ظروف األحمد يناقش مع اللواء إبراهيم ضرورة تحسين  .8

عرس ع و اللونة المركزية لحركة فتح عدزام األحمدد، أمدس، مدع المددير العدام ل مدن العدام : بيروت
األوضاع في المخيمات الفلسطينية وضرورة تحسين المروف الحياتية »اللبناني اللواء عباس إبراهيم، 

كيدددد تعزيدددز العالقدددات األخويدددة بدددين الشدددعبين اللبنددداني والمعيشدددية لالجادددين الفلسدددطينيين فدددي لبندددان، وتأ
  «.والفلسطيني

وأعلدددن المكتدددب ا عالمدددي فدددي سدددفارة دولدددة فلسدددطين فدددي لبندددان، أن األحمدددد أطلدددع اللدددواء إبدددراهيم، فدددي 
ح ددور ع دددو اللوندددة المركزيدددة لحركدددة فدددتح مفدددوس األقددداليم الخارجيدددة سدددمير الرفددداعي، سدددفير دولدددة 

حركة فدتح وفصدائل منممدة التحريدر الفلسدطينية فتحدي أبدو العدردات،  فلسطين أشرف دبور وأمين سر
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األوضددداع فدددي األراضدددي الفلسدددطينية والتحدددرك الفلسدددطيني علدددى المسدددتويين الرسدددمي والشدددعبي »علدددى 
 «.لمواجهة القرار األمريكي بحق مدينة القدس

 31/12/2017الحياة، لندن، 
 

 ار التصعيد الشعبي ضد االحتاللالوطنية واإلسالمية برام هللا تدعو الستمر  القوى  .9
تعهدت القو  الوطنية وا سالمية في محافمة رام هللا والبيرة، يوم السدبأ، بمواصدلة التصدعيد : رام هللا

 الشعبي المقاوم ضد االحتالل "ا سرائيلي" ومستوطنيه، حتى الوصول إلى حقوق شعبنا المشروعة.
 والبيددرة، إلددى المشدداركة يددوم األحددد فددي وقفددة أمددام ودعددأ القددو  فددي بيددانم لهددا، جمددوع محافمددة رام هللا

ظهدددرا رف دددا السدددتهداف األطفدددال، وعنوهيدددة ع دددو  11الصدددليب األحمدددر الددددولي فدددي البيدددرة السددداعة 
اللنيسددددأ الصددددهيوني "الموددددرم" حددددزان، وعصددددابات االحددددتالل، يسددددلم خاللهددددا مددددذكرة للصددددليب لتحمددددل 

 مسطوليته في حماية أهالي األسر .
 30/12/2017، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 نحن ال نواجه غزة والجنوب فقط هناك إيران ومشاكل على كل الحدود ..منع التصعيد وظيفتناليبرمان:  .11

اتهدددم وزيدددر األمدددن ا سدددرائيلي، أفيغددددور ليبرمدددان، يدددوم السدددبأ، إيدددران بتزويدددد فصدددائل : رامدددي حيددددر
ذائف التددي أطلقددأ مددن قطدداع غددزة فلسددطينية بقددذائف صدداروخية لقصددف إسددرائيل، فددي إشددارة إلددى القدد

 التواو إسرائيل يوم أمس الومعة.
ا"، وزعدم أن هدذو القدذائف تدم تهريبهدا  وقال ليبرمان إن "إطالق ثالا قذائف صاروخية أمر خطير جدد 
إلدددى القطددداع مدددن سددديناء عبدددر األنفددداق. وتدددابع "تمكندددا مدددن ردع حمددداس وهدددم غيدددر معنيدددين بمواجهدددة 

ت قدددرتها علددى ردع موموعددات سددلفية متطرفددة مدعومددة مددن إيددران، عسددكرية، المشددكلة أن حمدداس فقددد
 هذو الموموعات تتلقى الدعم المادي واأليديولوجي من فصائل جهادية حول العالم ومن إيران".

وزعم ليبرمان أن هذو الموموعات "معنية لورنا لمواجهة عسكرية وحرب شاملة في قطاع غزة بعد أن 
 الموموعات". فقدت حماس قوة الردع لمثل هذو

ددا لمددا تريدددو هددذو الموموعددات،  وتددابع ليبرمددان "علينددا أن ال ننوددر لتحقيددق أهدددافهم وأن ال نتصددرف وفق 
ا مددن أع داء المعارضددة ين ددمون للسدلفيين ويحدداولون جرندا لحددرب فدي قطدداع غددزة،  ورأيدأ كددذل  عددد 

 في هذو األثناء نحن نفعل ما يوب علينا فعله".
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وقأ الحالي هناك انقسام فلسطيني عميدق، المصدالحة لدم تدتم والحكومدة فدي واعتبر ليبرمان أنه "في ال
رام هللا لددم تحددول رواتددب مددوظفي غددزة وال أمددوال اللهربدداء، الواقددع معقددد، نحددن نتددابع األمددور بمسددطولية 

 ونقوم بما يتوجب علينا بشكل صحيح".
فقدض، هنداك إيدران ومشداكل  وزعم ليبرمان أن "وظيفتنا هي منع التصعيد، نحن ال نواجه غزة والونوب

علدددى كدددل الحددددود، فدددي الشدددمال مدددع لبندددان وسدددورية التدددي تددددعمهما إيدددران، إيدددران تقدددف خلدددف كدددل هدددذا 
 وموجودة كل مكان، في سيناء والعراق واليمن".

 30/12/2017، 48عرب 
 

 ق مع نتنياهو بفضيحة الغواصات العتبارات األمن القومييعالون: لم ُيحق   .11
زير األمن السابق، موشيه يعالون، يوم السبأ، إن السلطات لم تحقق مدع رئديس اعتبر و : رامي حيدر

دف دديحة الغواصددات  ألسددباب تتعلددق بدداألمن القددومي،  3000الحكومددة، بنيددامين نتنيدداهو، فددي الملددف 
وشدددر  يعددالون أقوالدده بأنددده "فددي حددال تدددم إدانددة رئددديس  وللندده متأكددد مدددن فسددادو وحصددوله علدددى رشددوة.

ف يحة لن تقبل أي دولة بيع غواصات لنا، حتدى عنددما نحتداإ لدذل ، هدذا األمدر الحكومة في هذو ال
الوحيدد الدذي أسدتطيع اسددتنتاجه مدن عددم التحقيدق معدده فدي هدذا الملدف، المسددطولية المترتبدة علدى أمددن 

ا ومرتشي ا، للنه غير معني برؤيته خلف ق بان السون  إسرائيل". ا فاسد  وأكد أنه ير  بنتنياهو شخص 
ذا الف يحة، وأشار إلى أنه عندما تأكد أن "هناك تف ديل للسدب المدال علدى مصدلحة الدبالد بسبب ه

 قلأ يكفي إلى هنا .
وأضدداف أن التعامددل مددع الق ددية ال يوددب أن يسددير وفددق المسددار الونددائي فقددض، الفت ددا إلددى أندده "جميددع 

حدال لددم يعلددم بهددا المقدربين مندده يخ ددعون للتحقيدق بصددفتهم مشددتبهين وال علددم لديده عددن الق ددية  فددي 
دددا فهدددذا يثبدددأ انددده رب عمدددل غيدددر كفدددط ومدددن اجدددل  لددد  يودددب ان يتدددرك منصدددبه، وفدددي حدددال علدددم،  حق 

دف دديحة االتصدداالت ،  4000وألمددح يعددالون إلددى ان لنتنيدداهو عالقددة بددالملف  فليددذهب إلددى السددون".
 وقال إنها "ف يحة من العيار الثقيل سنواجهها قريب ا".

 30/12/2017، 48عرب 
 

 نتنياهو بسبب صمته على استمرار إطالق الصواريخ من غزة ينتقد غاباي .12
األناضدددول: وجددده زعددديم حدددزب "المعسدددكر الصدددهيوني" المعدددارس ىفدددي غابددداي انتقدددادات إلدددى  –القدددس 

رئيس الوزراء ا سرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما اسماو صدمته علدى اسدتمرار إطدالق الصدواريخ مدن 
 غزة.
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لية عن غاباي قوله يوم السبأ في نددوة فدي بلددة شدوهم دوسدض  "تدم خدالل هدذا ونقلأ ا  اعة ا سرائي
الشهر إطالق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتواو اسرائيل أكثر من سأ عشرة مرة دون أن ينبس 

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببنأ شفة".
رام اتفداق تبدادل أسدر  وأضاف "يوب عددم السدما  بددخول عمدال مدن قطداع غدزة إلدى إسدرائيل دون إبد

 وتابع أن "ضائقة البطالة في القطاع سترغم حماس على التوصل إلى صفقة تبادل". مع حماس".
 30/12/2017، األيام، رام هللا

 
 انتخابات بدون اإلسرائيلي: المتااهرون يريدون إسقا  الحكومة  الحكوميئتالف اال رئيس  .13

لي، ع دددو اللنيسدددأ، دافيدددد أمسدددالم، هوومدددا علدددى شدددن الدددرئيس الوديدددد لالئدددتالف الحكدددومي ا سدددرائي
منممي "االحتواجات اليسدارية" علدى حدد وصدفه، والتدي قدال إنهدا "بددأت ب دغض غيدر الئدق يسدتهدف 
هيبددة سددلطات إنفددا  القددانون، ثددم اسددتمرت برفددع صددور اسددتهزائية مددن ضددمنها صددورتي وصددورة بيتددان" 

المسدتقيل، دافيدد بيتدان، علدى خلفيدة تحقيقدات و ل  في إشارة إلى الدرئيس السدابق لالئدتالف الحكدومي 
 جارية ضدو بشبهة تورطه في ملفات فساد.

وأضاف: "وفي األسبوع الماضي وصلأ إلى الفتات مقصلة وأخر  تحرس على القتل، ومساء اليوم 
وصددلأ إلددى رفددع الفتددة ضددد رئدديس الحكومددة كتددب عليهددا "خائنيدداهو" و "طفيليدداهو". دفددي إشددارة إلددى 

 وطفيلي بالعبرية وللن تم تحويرهما على ايقاع نتنياهو. كلمتي خائن 
الحكومدة لديس بواسدطة صدناديق االقتدراع، ويتوداوزن  إسدقاطوتابع: "المتماهرون في تل أبيدب يريددون 

الخطوط الحمراء مرة تلو المرة... يتعدين علدى قيدادات اليسدار، لبيدد وغبداي، وقدف هدذا التحدري  قبدل 
 ا ".فوات األوان وأن يصبح متأخر 

 30/12/2017، 48عرب 
 

 هبو  في شعبية حزب "المعسكر الصهيوني"استطالع إسرائيلي:  .14
"ميكددددور ريشددددون" ا سددددرائيلية اسددددتطالع حددددديث للددددرأي العددددام  صددددحيفة تاألناضددددول: نشددددر  –القدددددس 

 ا سرائيلي أظهر هبوطا في شعبية حزب "المعسكر الصهيوني".
إنده فدي حدال جدرت ا نتخابدات اليدوم فدإن حدزب "هنداك واستنادا إلى النتدائ  التدي نشدرت مسداء أمدس ف

مقعددا فدي اللنيسدأ ا سدرائيلي المكدون مدن  25مستقبل" المعارس برئاسة يائير البيد سيحصل علدى 
 مقعدا. 120



 
 
 
 

 

 12 ص             4510 العدد:             12/31/2017 األحد التاريخ: 

                                    

مقعددا  24ويحصل ثانيا حدزب "الليكدود" ا سدرائيلي برئاسدة رئديس الدوزراء نتنيداهو الدذي يحصدل علدى 
 مقعدا اآلن. 30مقارنة مع 

مقعددا فقدض وهدو بال دبض  12ويشير االسدتطالع إلدى أن حدزب "المعسدكر الصدهيوني" سيحصدل علدى 
 نصف عدد مقاعدو حاليا في اللنيسأ.

 507وكدددان معهدددد "معقدددار موخدددوت" لأبحددداا دخددداص  أجدددر  ا سدددتطالع علدددى عيندددة عشدددوائية مدددن 
 إسرائيليين.

مددن  %24رئاسددة الحكومددة بحصددوله علددى ووفقددا لالسددتطالع، فددإن نتنيدداهو مددا زال المف ددل اسددرائيليا ل
 فقض لصالح غاباي. %6لصالح البيد و %18األصوات مقابل 

 30/12/2017، األيام، رام هللا
 

 " مصادقة على "قانون التوصياتيتااهرون رفضًا لل اإلسرائيليين آالف .15
حدت  شهدت مدينة تل أبيب، مسداء السدبأ، تمداهرة بمشداركة ىالف تحدأ شدعارات ت: مويد الق ماني

على "الفساد الحكومي"، وكدذل  علدى خلفيدة مصدادقة اللنيسدأ علدى "قدانون التوصديات"، والدذي نودح 
 االئتالف الحكومي ا سرائيلي بتمريرو بأكثرية خمسة أصوات، األربعاء الماضي.

 ومماهرة اليوم في تل أبيب هي الخامسة على التوالي.
لممددددداهرة قولددددده إن "رئددددديس الحكومدددددة تخيفددددده وسدددددائل ا عدددددالم ا سدددددرائيلية نقلدددددأ عدددددن أحدددددد منممدددددي ا

 المماهرات. سنصل كل مساء يوم سبأ إلى هنا لمطالبته بأن يتحرر من كرسي الحكم".
 30/12/2017، 48عرب 

 
 الجرحى بموجهات مع االحتالل بالضفة والقدس  وعشراتاعتقاالت  .16

ن الشبان خالل مداهمات اعتقلأ قوات االحتالل ا سرائيلي فور اليوم األحد، العديد م: محمد وتد
بال فة الغربية المحتلة شهدت مواجهات ليلية أسفرت عن عشرات  ةلقدس ومناطق مختلففي ا

 الورحى برصاص جنود االحتالل وحاالت االختناق بالغاز المدمع.
في مدينة نابلس اعتقل جنود االحتالل فور اليوم، الشابين عبد السالم القوقا وعميد النوري، بعد دهم ف
 نزليهما في منطقة شارع سفيان ومحيض مخيم العين.م

وحسب شهود عيان، فإن أكثر من عشر ىليات عسكرية لالحتالل اقتحمأ المدينة من الوهة 
الغربية، وتمركزت في محيض عمارة النوري والقوقا أعقب  ل  مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات 

 تخللها إطالق نار حي ثم انسحاب تل  القوة.
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باقي مناطق ال فة اعتقلأ قوة لالحتالل شابين خالل اقتحامه لقرية المنشية جنوب بيأ لحم. وفي 
 كما تم اقتحام بلدة بيأ فوار جنوب بيأ لحم.

 وفي الخليل اقتحمأ بلدة دورا جنوب غرب الخليل وتمركزت في منطقة سنور.
ه استدعاء لمقابلة كما اقتحمأ منزل األسير المحرر هشام الطيطي في مخيم العروب، وسلمت

 مخابرات االحتالل. كما حاصرت منزل هاني جعارة أمين سر حركة فتح في شمال الخليل.
إلى إصابة محمد الطيطي برصاصة مطاطية في رأسه  أدتوشهد مخيم الفوار مواجهات عنيفة 

 عقب المواجهات.
الحتالل، في بلدة أبو مواطنا بورو  وحاالت اختناق، في مواجهات، ليلية مع قوات ا 31كما أصيب 

 ديس بالقدس المحتلة.
  في مواجهات وتماهرات شديدة 12-7منذ الخميس د 4000مواطنا، وأصيب أكثر من  16واستشهد 

المدينة المحتلة  ترامببال فة والقدس المحتلتين، وقطاع غزة؛ نصرة للقدس، واحتواجا على إعالن 
 ة إليها.عاصمة  سرائيل، وقرارها نقل السفارة األميركي

 31/12/2017، 48عرب 
 

 اتفاقية أوسلو  وإلغاءمن الفلسطينيين يدعون لسحب االعتراف بـ "إسرائيل"  %81.8استطالع:  .17
أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني أجراو مركز وطن للدراسات والبحوا بعنوان  :رام هللا

من  %81.8لقدس  أن ترامب بشأن ا و عالنداتواهات ىراء الفلسطينيين حول المصالحة 
يرون ضرورة قيام السلطة ومنممة التحرير بسحب االعتراف الفلسطينيين في ال فة وغزة، 

 %2.2يرون غير  ل  وأن  %16اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق األمني في حين أن  و لغاءبد"إسرائيل" 
 لم يبدوا ىرائهم.

ئيل" و لغاء اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق وحول قدرة السلطة ومنممة التحرير بسحب االعتراف بد"إسرا
 %3.8لديهم القدرة على القيام بذل  وأن  %54.4بأنهم ال يستطيعون  ل  وأن  %50.8أفاد  األمني

 لم يبدوا ىرائهم.
وحول وجهة نمر المستطلعة ىرائهم بالطريقة األمثل للرد فلسطينيا  على اعالن الرئيس األمريكي 

 %13.8مع االنتفاضة المسلحة وأن  %12.7االنتفاضة الشعبية وأن  أنهم مع %67.2ترامب أفاد 
 لم يبدوا ىرائهم. %6.3مع الحرب و طالق الصواريخ وأن 

 30/12/2017، فلسطين أون الين
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 منذ بدء الصراع ةفلسطينيًا في سوري 3,626توثيق مقتل  .18
، أن حصيلة ال حايا السبأة، يوم أعلنأ موموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري: وكاالت -لندن

 .2017ديسمبر  30امرأة، حتى  463ضحية، منهم  3,626بلغأ  ةالفلسطينيين في سوري
امرأة"،  463حصيلة ال حايا الفلسطينيين، بينهم  3,626وقالأ المنممة في بيان لها، إنها "وثقأ 

لنمام السوري، بلغ ألفا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة ل الفلسطينيينمشيرة إلى أن "عدد المعتقلين 
 إناا". 106معتقال  فلسطينيا ، بينهم  644و

 30/12/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز 
 

 بسورية فلسطينيين في مخيم الحسينيةالالجئين العلى منازل  : االستيالءمجموعة العمل .19
ا لالجاين أكد الجاون فلسطينيون لمراسل موموعة العمل، أن عددا  من المنازل تعود ملليته

فلسطينيين في مخيم الحسينية بريف دمشق، استولأ عليها عائالت محسوبة على النمام السوري 
 منوها  إلى أن العائالت. 

واتهم الالجاون الفلسطينيون، النمام السوري وموموعاته الموالية له في ريف دمشق، باستغالل عدم 
وعائالت مقاتلين مع النمام، و سكانهم في تل  وجود العائالت الفلسطينية وجلب عائالت موالية لهم 

 المنازل.
وكانأ حاالت مشابهة حدثأ في منطقة الذيابية بريف دمشق، حيث استطاع بع  العائدين إلى 

 المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها موبرين مع العائالت الموالية للنمام. 
  من %40ورية، أن ما يقارب من دوكان ناشطون قد أكدوا لموموعة العمل من أجل فلسطينيي س

سكان مخيم الحسينية لالجاين الفلسطينيين بريف دمشق، لم ُيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم 
 وممتللاتهم من قبل الويا النمامي حتى اليوم. 

 27/12/2017، سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
 

  والقدس الضفة في استيطانية بؤر تبييض: تقرير .21
أفاد تقرير حقوقي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرس ومقاومة االستيطان أن : دمحمد وت

تعمل على شرعنة وتبي  البطر االستيطانية بدال من إخالئها، حيث  ا سرائيليسلطات االحتالل 
بطرة استيطانية على األقل معروفة لأدارة المدنية من أصل  14ساهمأ سلطات االحتالل في بناء 

 .2011دون إعالن رسمي، منذ العام ، 17
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ر، وتلشف طرق بناء البطرة االستيطانية مد  دقة التخطيض والتنفيذ، حيث، يتم وحسب التقرير الصاد
ا بمللية خاصة لتسهيل  يوم السبأ، إقامتها على أرس صادرتها سلطات االحتالل وليسأ أرض 

 ئية.الموافقة عليها وتبيي ها وتوسيعها الحق ا دون مشاكل ق ا
ووفقا للتقارير، فمن جملة المساهمات التي تقدمها السلطات ا سرائيلية، نقل عناصر منممة "شبيبة 
التالل" االستيطانية ا رهابية إليها، وتمهر طريقة إنشائها كيف تم التخطيض لها عن طريق فحص 

 الصور الووية واختيار المكان بدقة وليس عن طريق الصدفة.
تم اختيار ما يسمى "أرس دولة" ليتم تبيي ها الحق ا، وفي أغلب األحيان تلون و كر التقرير أنه ي

 هذو األراضي مهملة للن مساحتها كبيرة.
وأشار في هذا السياق إلى أن ثالثة من البطر االستيطانية هي بطر مأهولة وتشكل أحياء من 

وحقول زراعية، تبين فيما بطرة استيطانية على أساس مشاريع  11مستوطنات مثبتة ومبي ة، وأقيمأ 
 بعد أنها تستخدم للسكن الدائم.

وفي القدس، صادقأ لونة التنميم والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على مشروع توسيع 
مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة على حساب أراضي قرية الولوة الفلسطينية حيث تمأ 

 ية جديدة.وحدة استيطان 300المصادقة على بناء 
 30/12/2017، 48عرب 

 
 مستشفىالبسبب إعاقة جنود االحتالل نقلها إلى نابلس: استشهاد طفلة فلسطينية  .21

 9الطفلة دالل  يب لولح د ، أمس، الطفلة الفلسطينيةاستشهدت: الرحيم حسين عبد -رام هللا 
نود االحتالل نقلها إلى سنوات  من بلدة عورتا في مدينة نابلس بال فة المحتلة، و ل  بسبب إعاقة ج

 مستشفى رفيديا الحكومي، إثر تردي وضعها الصحي بشكل طارئ، ما أد  لوفاتها. 
 31/12/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
ه الشهيد "مصلح"  .22  الرئيس عباس عشية استشهاده إلىرسالة يوج ِّ

ية عش عاما ، من سكان المغازي وسض قطاع غزة، 21قال الشهيد جمال محمد مصلح د: غزة
وشكرا ، هللا بإ ن اشهيد وسأ هبابن االنتفاضة  أنا" وأصدقائهو ويه  ألهلهاستشهادو في رسالة وداع 

 حبيبتي" الغاليه سامحيني يا أمي
واستشهد مصلح متأثرا  بورا  أصيب بها في جمعة الغ ب الرابعة شرقي مخيم البري  برصاص 

 جيا االحتالل.
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يد مصلح رسالة للرئيس محمود عباس قال فيها "السالم وفي تغريدة اخر  على صفحته وجه الشه
جيا االحتالل الصهيوني الندل ضيع أخبار غزة ة، عليكم ورحمته هللا وبركاته أنا حابب أحكي حاج

رئيس محمود عباس الزم لأنا بوجه ل ،هللا يعني أنه برضيكم شاب ميكونا معاو شيكل ال اله اال
به وانقطعأ رواتب الموظفين حرام عليكو ارحمونا بس أنا اتخفف عن أهل غزة امكفي في ناس غال

 . حياو هللا" االنتفاضةرايح على جمعة الغ ب الي حابب يشترك مع 
 30/12/2017اإلخبارية،  سما وكالة

 

 "ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة .23
و اللونة كشفأ مصادر مصرية مطلعة لد "الحياة" أن القاهرة أبلغأ ع : محمد الشا لي -القاهرة 

المركزية ومسطول العالقات الوطنية في حركة "فتح" عزام األحمد بد "ضيقها" من تأخر إنواز 
المصالحة مع حركة "حماس"، ونقلأ إليه تشديد الرئيس عبد الفتا  السيسي على "ضرورة إنوازها 

 والم ي قدما  نحو تحقيق وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة".
ن التقيا األحمد خالل زيارته القاهرة األربعاء يْ ن كبير  يْ المصادر إلى أن مسطولْين أمني  وأشارت 

الماضي للمشاركة في مطتمر البرلمان العربي في "جامعة الدول العربية"، واستمعا إلى مالحماته 
على أداء مسطولي "حماس" في ملف المصالحة. كما أبلغاو بإمكان عودة وفد أمني مصري إلى 

 طاع غزة للبحث في المسائل التي تعيق إتمامها.ق
وأكدت مصادر فلسطينية في القاهرة لد "الحياة" أن عودة الوفد األمني المصري إلى غزة "ليسأ فقض 

 لمورد عقد اجتماعات نوايا، بل مرتبطة بتغيير جدي على أرس الواقع".
ح" و "حماس" لالجتماع قريبا ، وتوقعأ المصادر المصرية قيام مصر بتوجيه دعوة إلى قيادتي "فت

للنها استبعدت إتمام األمر قبل الحصول على ضمانات من الطرفين بعدم وضع عراقيل في طريق 
 تنفيذ اتفاق المصالحة.

 31/12/2017الحياة، لندن، 
 

 "إسرائيل"لخط الغاز مع  دوالرمليون 2.117  تخصيصاألردن:  .24
 4.093دنحو مليون دينار  2.9نحو  2018خصص مشروع قانون موازنة العام : رهام زيدان -عمان

لتنفيذ خض الغاز مع مليون دوالر   2.117دنحو مليون دينار  1.5لمشاريع جديدة، منها مليون دوالر  
 إسرائيل.
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مليون  4.234دنحو ماليين دينار  3ويفترس أن ترتفع مخصصات خض الغاز مع إسرائيل إلى 
فيه  أشار، في وقأ 2020في العام مليون دوالر   8.468دنحو ماليين دينار  6، و2019م العادوالر  

 يمر عبر معبر الشيخ حسين. أنابيبمشروع القانون أن المشروع سيتم من خالل خض 
 31/12/2017عم ان،  الغد،

 
 على أعدادهم بناءً  همتجاه ةبناء سياسهو ألجل  لفلسطينييناتعداد منيمنة:  .25

إلى أن "موموعات رفعأ ، حسن منيمنة، الفلسطيني الوزير السابق -لونة الحوار اللبنانيلفأ رئيس 
وافق مولس الوزراء  قدتوصية إلى الحكومة اللبنانية ب رورة إجراء تعداد للفلسطينيين في لبنان و 

 ،يينعلى األمر"، مشيرا  إلى أن "هذو الفلرة انبثقأ من واقع لبنان ل رورة معرفة أعداد الفلسطين
على أعدادهم، وعدا هذا السياق، هو محاولة  ولتقوم الدولة ببناء سياستها تواو الفلسطينيين بناء  

 لتسييس األعداد ليس له أي عالقة بالواقع".
ألفا  في لبنان مفاجئ للناس نمرا  للون الناس تعودوا  174ورأ  منيمنة أن "بلوغ عدد الفلسطينيين 

ألف الجئ فلسطيني مع العلم أن  600أو  500في لبنان يصل إلى  على فلرة أن عدد الفلسطينيين
 ألف الجئ فلسطيني". 250الومعيات تر  وقبل إجراء التعداد أن عدد الفلسطينيين ال يتواوز 

 31/12/2017الحياة، لندن، 
 

 يلدريم: العالم كله سيعترف بدولة فلسطين عاصمتها القدس .26
التركي، بن علي يلدريم، يوم السبأ، أن العالم كله  اعتبر رئيس الوزراءاألناضول:  -موسكو

وقال يلدريم، في كلمة ألقاها خالل اجتماع للمطتمر  سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، بوالية أدرنة غرب البالد: "العالم كله 

 طين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبهذا ستنتهي هذو األزمة باللامل".سيعترف قريبا بدولة فلس
وفي تطرقه إلى قرار الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة  سرائيل، قال يلدريم: "ال يمكن أن 
يتحقق  ل  بفرس األمر الواقع، فلل الدول ا سالمية، وجميع الدول المتقدمة حول العالم، والتي 

 توحدت ورف أ هذا القرار المتغطرس". تتصرف بحكمة،
وتابع رئيس الوزراء التركي أن "العالمين ا سالمي والمسيحي، وباختصار ا نسانية جمعاء، دافعوا 
عن الق ية المشروعة للفلسطينيين، والمستمرة منذ سنوات"، مطكدا أن بالدو تريد تحقيق االستقرار 

 . والسالم وا خاء في المنطقة
 30/12/2017، الغد، عم ان
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 مسؤول ماليزي: العالم يقف مع قضية القدس العتبارات دينية وحقوقية .27
قال نائب رئيس الوزراء الماليز ، أحمد زاهد حميدي، إن وقوف العالم مع : وكاالت –كوااللمبور 

 ق ية القدس ليس لمكانتها الدينية فحسب بل أي ا العتبارات حقوقية.
شاركته في فعالية نممها اتحاد اللنائس في والية بيراك الماليزية، جاء  ل  في كلمة ألقاها خالل م

 يوم السبأ، تعليقا  على القرار األمريكي عد  القدس عاصمة  لدولة االحتالل.
وأضاف حميدي "مشروع القرار المتعلق بشأن القدس والذي ُطر  أمام الومعية العامة ل مم المتحدة، 

سالمية فحسب، إنما أقرو العالم، ألن الموضوع هنا يتعلق بحقوق لم يقتصر قبوله على البلدان ا 
 ا نسان".

 30/12/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 : باقون في سورية"إسرائيل"الواليات المتحدة تطمئن  .28
أفاد مسطول رفيع في البيأ األبي  بأن الواليات المتحدة أكدت  سرائيل عزمها على : وكاالت

ت أمريكية في سورية لمنع إيران من بسض نفو ها في هذا البلد. ونقلأ "القناة العاشرة" ا بقاء على قوا
ا سرائيلية عن المسطول الذي لم ُيلشف عن اسمه قوله إن "مسألة التصدي للنفو  ا يراني في 
سورية كانأ أكثر المسائل حساسية بالنسبة  سرائيل في المفاوضات األخيرة بين واشنطن وتل أبيب 

 والتي أجريأ في البيأ األبي .
و كر المسطول أن مستشار رئيس الوزراء ا سرائيلي لشطون األمن القومي مائير بن شبات أعرب 
أثناء االجتماع عن بالغ اهتمام الطرف ا سرائيلي بشأن ما إ ا كانأ واشنطن تخطض لسحب قواتها 

ضع حد للحرب الدائرة في البالد. من سورية وخاصة بشأن الخطض األمريكية الدبلوماسية بهدف و 
ونقلأ القناة عن المسطول األمريكي إعالنه: "قلنا لأسرائيليين بكل وضو  إننا سنبقى في سورية 

 سواء بقواتنا المسلحة وبالمشاركة في أي صفقة دبلوماسية مقبلة في البالد".
 30/12/2017الدستور، عم ان، 

 
 شأن بالقدستااهرة في بروكسل رفضًا لقرار واشنطن ب .29

األناضول: شهدت العاصمة البلويكية بروكسل، يوم السبأ، مماهرة مناه ة لقرار  - بروكسل
 واشنطن االعتراف بالقدس عاصمة  سرائيل.

 ورفعأ المماهرة، التي نممتها عدة منممات غير حكومية، شعار "القدس خض أحمر".
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مرددين هتافات من قبيل: "الحرية واجتمع المحتوون في محطة القطارات المركزية بالمدينة، 
كما حمل المتماهرون الفتات داعمة للق ية الفلسطينية، وأعالم ا  لفلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل".

 لدولة فلسطين.
 30/12/2017األيام، رام هللا، 

 
 حذف عبارة "فلسطين المحتلة" من موقع أمريكي بضغط إسرائيلي .31

ان" البريطانية أن رابطة دوري كرة السلة األمريكي أفادت صحيفة "الواردي: عالء المشهراوي 
للمحترفين اضطرت لحذف عبارة "األراضي الفلسطينية المحتلة"، من موقعها على ا نترنأ ب غض 
من وزيرة الرياضة والثقافة بدولة االحتالل ميري ريغيف، التي اعتبرت العبارة "تتناق " مع الموقف 

 اصمة  سرائيل.األمريكي األخير باعتبار القدس ع
 31/12/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 القوميين واإلسالميين بينفلسطين  .31

 د. رضوان السيد
عادت وسائل ا عالم العربية بعد ق ية القدس، إلى التمييز بين ردود األفعال على المسألة استنادا  

طين ق يٌة تهم إلى التحزب باسم ا سالم أو القومية. ولسُأ مع هذا التصنيف، ألن  ق ية فلس
 الوميع، وفي هذو الفترة بالذات عادت إلى ُأصولها من دون تحزبم وال تمييز.

كان وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، وهو ليس من القوميين وال ا سالميين لحسن الح ، قد 
وباسم هاإ وماإ في اجتماع وزراء الخارجية العرب قبل أسابيع، فدعا إلى تحرير فلسطين فورا ، 

المسيحيين والمسلمين. للْن يبدو أن  أحدا  عاتبه من أصدقائه في الطرف اآلخر، فعاد للقول إن  
ق ية فلسطين ليسأ ق ية أيديولوجية، وهو يريد الخير واألمان لأسرائيليين، للن ليس على حساب 

فإن  تصريحه الفلسطينيين! وكما كان تصريحه األول نوعا  من المزايدة على العرب الحاضرين، 
الثاني ينمُّ عن سوء فهمم وضآلة تقدير. فنحن العرب نتونب الصراع بين اليهودية وا سالم، فنعتبر 
الق ية غير دينية، و نما هي ق ية احتالل، وفلسطين ىخر األقطار المستعمرة في العالم. للن  

ون على الصهاينة، متدينين وغير متدينين، ُيدخلون العالم الديني واالعتبار ال ديني، عندما ُيصرُّ
االستيالء على المسود األقصى، فيدخلون بذل  االعتبار األ يديولوجي أو الديني، ألن  المسود 
األقصى معلٌم دينيٌّ كبيٌر لد  سائر المسلمين. وفي رم ان الماضي قامأ انتفاضٌة فلسطينيٌة ألن  

 في األقصى! السلطات المحتلة كانأ تريد منع  من ال يعوبها من الصالة
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وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كان هناك انقساٌم مختلٌف بين ا سالميين والقوميين من 
حول فلسطين. أم ا ا سالميون فلانوا يعتبرون ق ية فلسطين ق ية  إسالمية. وأما القوميون فلانوا 

لحة ألحد في إدخال الدين في يذهبون إلى أن  فلسطين عربية، ولذا فهي بالٌد عربيٌة محتلٌة، وال مص
االعتبار، حتى ال يصبح األمر صراعا  بين اليهودية وا سالم، ويستغل ا سرائيليون  ل  في اعتبار 
الن ال من أجل القدس وفلسطين ُمعاديا  للسامية! إنما رغم  ل  كل ه، فإن  الدعاية الصهيونية 

. لذل 1967ي، ومرة  عند احتالل القدس عام استغلأ األمر مرتين: مرة  عند إقامة الليان الصهيون
فحتى المعتدلين من أنصار الحق الفلسطيني في الحرية والدولة صاروا يقولون إنهما حقان 
متصارعان، لذل  البد من سالمم عادلم ودولتين للشعبين، وتلون القدس عاصمة  للدولتين: الغربية 

 ينيين. سرائيل والشرقية وفيها األماكن المقدسة للفلسط
والذي أراو أنه ال داعي اآلن للتناُفس بين االعتبار الديني واآلخر القومي. فعند حصول ال ياع، ما 
كان العامل الديني ملحوظا ، والفلسطينيون اليوم يناضلون من أجل القدس وفلسطين دونما تفرقةم وال 

دة تناُق  بين االعتبارين. و نما البالد بالدهم جميعا  على اختالف أدي انهم، ومقدساتهم جميعا  مهد 
 من جانب ا سرائيليين سواء أكانوا متدينين أم علمانيين أم بين هذا و اك!

في االستعراس الذي جر  أخيرا  أمام الومعية العامة لُ مم المتحدة، إبان انتفاضة األقصى، هب  
ولوكوسأ. وبدون توقعم من المندوب ا سرائيلي فطالب بالوقوف دقيقة صمأم استذكارا  ل حايا اله

أحد، قامأ ممث لة كوبا في اأُلمم المتحدة فطلبأ الللمة وقالأ: لندع التوارة الصهيونية بالمذبحة في 
غير أوانها وال سياقها، ولنقف دقيقة صمأم على ال حايا الذين يسقطون يوميا  من الفلسطينيين في 

القاعة بالتصفيق، وقال رئيس الومعية العامة:  وجه االحتالل ا سرائيلي لديارهم ومقدساتهم! فدوت
 إنها مقارنٌة منصفة!

فيا أيها العرب دعوا عنلم التشاُجر على جلد الدب قبل صيدو، ولنقف جميعا  مع الحد  األدنى من 
الحق الفلسطيني في الدولة والمقدسات. وقد قال المفلر الراحل قسطنطين زريق: أن تلون ق يت  

 جيٌد ومهم، للن األهم أن تستحق  هذا الحق  بالن ال من أجل إحقاقه. ق ية حق، هذا أمرٌ 
ما عاد هناك من يستطيع المتاجرة بق ية فلسطين وتلون له مصداقية. فالق ية خطيرة، وهي بحوم 
الت حيات التي قدمها ويقدمها الفلسطينيون، ومعهم كل المحبين واألحرار في العالم. والناس كلهم 

متعودين على ترامب وأميركا الوديدة التي ظهرت معه. ومع  ل  فقد هبُّوا للدفاع  متعبون، وليسوا
عن القدس وفلسطين في وجه ترامب و عالناته. وهذا أمٌر واعٌد ينبغي أن نتابع ه في العالم ومعه. 
 فهذو الق ية النبيلة ُتشر ِّف كل  من يعتنقها، بعد سنوات ال ياع والت ييع التي صنعها ا رهاب،
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وصنعها مستغلُّوُو من ا يرانيين وميليشياتهم. وسيكون علينا بالوقفة  ات الوجه الواحد حماية للق ية 
 من المستغلين، ومن  وي الوجهين.

 31/12/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 على خريطة المحاور اإلقليمية المتزاحمة "السلطة"موقع  .32
 عريب الرنتاوي 

حم على الساحة الفلسطيني، كل واحد منها يسعى في توميع أوراق إقليمية تتزا -ثالثة محاور عربية 
القوة والنفو ، وبسض سيطرته على موريات المشهد الفلسطيني، وادعاء القدرة على صياغة القرار 

هذو المحاور، إنما ترتبض أشد االرتباط، بمصالحها  "محركات"الفلسطيني والتأثير عليه، والمطكد أن 
 رورة بمصلحة الشعب الفلسطيني وحسابات ق يته الوطنية، بل وأحيانا  وحساباتها، وليس بال
 بال د من هذو وتل .

أنها مستهدفة من  -عن حق  –والمطسف حقا ، أن السلطة الفلسطينية، بما تمثل ومن تمثل، تشعر 
 قبل هذو المحاور، و ن بطرق مختلفة، ودرجات متفاوتة من حيث الخطورة والقدرة على التأثير، في

حماس، بأن محورين من هذو المحاورة الثالثة، يشاطرانها مواقفها أو يسعيان في  "غريمتها"حين تود 
 كسب ودها، وأن بمقدورها الرهان بهذا القدر أو  اك، على دعمهما و سنادهما.

حزب هللا، وبدرجة أقل بكثير، دمشق، ال يخفي مواقفه المناه ة للسلطة، وشكوكه  –محور إيران 
الذي تصدر الصفحة األولى لصحيفة  "التحقيق"حول مواقفها وموقعها وتحالفاتها، وليس  العميقة

األخبار، المحسوبة على هذا المحور، والمخصص بأكمله، للهووم على السلطة رئيسا  وأجهزة 
وتوجها ، سو  تعبير عم ا يعتمل في دواخل هذا المحور وغرفه المغلقة ... في المقابل، وعلى الرغم 

الفات السنوات السأ الفائتة، إال أن هذا المحور، ال يكل وال يمل من محاولة استمالة حركة من خ
حماس، و عادتها إلى حميرته... ومن دون أن تقتصر رهاناته على حماس، فإن هذا المحور يسعى 

 في توسيع شبكة تحالفاته مع فصائل فلسطينية، أقل حوما  وشأنا .
عن حليفيها الرئيس: إيران وحزب هللا، حتى اآلن على األقل، فهي وحدها دمشق، تشذ في الموضوع 

ما زالأ تغلق أبوابها في وجه محاوالت عودة حماس أو استعادتها، وهي تحتف  بالحد األدنى من 
في  "النأي بالنفس"العالقة مع السلطة الفلسطينية ومنممة التحرير، حيث ىثرت رام هللا اتباع سياسة 

رية، بخالف حماس، التي تورطأ فيها سياسيا  وميدانيا  لصالح المعارضة وبال د سنوات األزمة السو 
 من النمام، ومن موقع الدوحة وأنقرة.
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الدوحة، ومن خلفه جماعات ا خوان المسلمين، وهو يحتف  بعالقة طبيعية مع  –محور أنقرة 
أهيلها، وتقديمها السلطة، بيد أن انحيازو لحماس، ال يخفى على أحد، وهو عمل ويعمل على ت

بوصفها بديال  للمنممة أو مكمال  لها، وهو ال ُيخفي  ل  على أية حال، واعترافات قادة أتراك،  
كشفأ المستور في عالقة هذا المحور بالحركة ... رسميا ، ال يبدي هذا المحور ميال  لل غض على 

حماس، بوصفها  "تعويم"هو ضمان ، كل ما يهم أركانه، "تهبيطها"السلطة، ال لتصعيد مواقفها وال لد
كالعب إقليمي، بدور قيادي، ال يمكن  "أوراق اعتمادو"مدخال  لنفو و ا قليمي، وورقة ي يفها إلى 

 تواوزو.
أبو ظبي، وهو ال ُيخفي عدائه لحركة حماس، بوصفها جزءا  من جماعة ا خوان  –محور الرياس 

ُيقر ب الحركة منه،  زعاإ الدوحة وأنقرة، وعندما  األم، تتفاوت تلتيكاته بين مرحلة وأخر ، فهو –
 يخفق في مسعاو، يسعى في تشديد أطواق العزلة الم روبة حولها.
، كانتا قريبتين "الرباعية العربية"عمان والقاهرة، وحتى فترة ليسأ بعيدة، وفي إطار ما كان ُيعرف بد

منه، خصوصا  في ملف المصالحة،  من هذا المحور، بيد أنهما قررتا ا بقاء على مسافة واضحة
، هنا بدا أن العاصمتين األقرب إلى فلسطين، أظهرتا استشعارا  أكثر "قرار القدس"وباألخص بعد 

ر له أن يشق طريقه، فإن تداعياته الخطرة، لن  –وضوحا  للتهديد ا سرائيلي  األمريكي، والذي إن ُقد 
 لدين وتطاول مصالحهما وأمنهما القوميين.تتوقف عند خريطة فلسطين وحدودها، بل ستطال الب

ولقد لوح ، أن فترة من الفتور والوفاء التي ميزت العالقة بين رام هللا وكل من عمان والقاهرة، 
سرعان ما تبددت، ليتلثف بعدها الح ور المصري في المشهد الفلسطيني، من بوابة المصالحة، 

ة الهاشمية للمقدسات ... ويمكن القول، أن هاتين ويتعزز الح ور األردني من بوابة القدس والرعاي
العاصمتين، ال تلنان كثيرم الود لحماس، و نهما أقرب للسلطة في مقارباتهما للملفات المختلفة، من 

 دون تماوم أو تبني.
خالصة القول، تبدو السلطة الفلسطينية، ومشروعها السياسي، هي األكثر ت ررا  بفعل تزاحم 

، وبرغم ال وي  اللثيف لشعارات "الورقة الفلسطينية"العربية، وتسابقها على  –ة المحاور ا قليمي
الدعم والت امن وا سناد، إال أن سطح األحداا يخفي تحته، أشد مشاعر القلق والتحسب، من 

بين المحاور المتصارعة، ” حروب الوكالة“خطورة تحول فلسطين إلى ساحة إضافية من ساحات 
كل المواجهات العسكرية الدامية، كما حصل ويحصل في الساحات المشتعلة حتى و ن لم تتخذ ش

 األخر .
 31/12/2017 ،الدستور، عم ان
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 : تدمير الكيانية الفلسطينيةاالستعماريةبريطانيا  .33
 خالد الحروب

، 1917تحكمأ في فلسطين ومصيرها، في حقبة االستعمار العسكري البريطاني التي بدأت سنة 
ولية ثقيلة الوطأة والتأثير في الواقع الفلسطيني وقلصأ هواما الحركة إلى الحد ثالثة سياقات د

في  "عصبة األمم"األدنى. السياق األول هو سياق التوافق الدولي عبر ص  االنتداب الذي أصدرته 
ا في فلسطين تتمثل في تسهيل إقامة وطن قومي لليهود يوالذي اعتبر أن مسطولية بريطان 1922تموز 
 . وهذا معناو أن الدول اللبر  ىنذاك، وأهمها 1917ا  عن تصريح بلفور سيئ الصيأ عام دنسخ

المنتصرة في الحرب العالمية األولى: بريطانيا، الواليات المتحدة، فرنسا، روسيا، تقف بقوة خلف 
 لتنفيذ "بإخالص"المشروع الصهيوني. السياق الثاني الُمتصل باألول ع ويا  هو تصدي بريطانيا 

تصريح بلفور وا عالن عالنية أن تنفيذ التصريح هو السياسة والهدف الُمحددان لغايات االنتداب 
البريطاني في فلسطين وفق ص  االنتداب المذكور؛ أي أن الوظيفة المناطة في بريطانيا كدولة 

ثل في منتدبة على فلسطين هي تسهيل إقامة وطن قومي لليهود فيها. والسياق الثالث إقليمي ويتم
الهشاشة العربية التي رافقأ حقبة االحتالل البريطاني لفلسطين، حيث كانأ غالبية البلدان العربية 
خاضعة إما لالستعمار البريطاني نفسه أو الفرنسي، والمستقلة أو شبه المستقلة منها كانأ ضعيفة 

عند درجة عدم تقديم أي  بنيويا  وتواجه تحديات البناء واالستقالل. ولم تتوقف هشاشة الوضع العربي
إسناد حقيقي للفلسطينيين، بل تواوزته إلى ما هو أبعد إ  تم توظيفها والتالعب بها ضد الليانية 
الفلسطينية بخاصة مع الحكم الهاشمي الناشئ في شرق األردن، والطامح إلى ضم نصف فلسطين 

 إلى أراضيه دال فة الغربية والقدس .
بحأ يأخذ هذو السياقات الثالثة في االعتبار يتبد  لنا ضيق على  ل ، ومن منمور موضوعي 

هاما العمل والمناورة وانخفاس سقف الن ال أمام الحركة الوطنية الفلسطينية ال عيفة أصال ، 
والتي وجدت نفسها في مواجهة مشروع كولونيالي عالمي الصبغة ومطيد من الدول اللبر  بحماسة. 

اك أف ل القيادات السياسية الممكنة واستطاعوا تواوز خالفاتهم كلها حتى لو امتل  الفلسطينيون ىنذ
لما تمكنوا من كبح جما  المطامرة الهائلة التي كانأ أكبر من قدراتهم وقدرات إخوانهم العرب 

إياو مشروعا   "عصبة األمم"المواورين لهم أي ا . فالمشروع الصهيوني كان ىنذاك قد تحول مع دعم 
من الدول التي انتصرت في الحرب اللونية األولى، فليف يمكن أي قو  محلية أمميا  مدعوما  

ضعيفة وال تتمتع بأي دعم دولي أو إقليمي من إيقاف المد الهائل لذل  المشروع  وال يعني هذا أبدا  
إيواد مسوغات لسوء إدارة القيادات والحركات الفلسطينية في تل  المرحلة، وال التساهل في محاكمة 

طها المتلرر في التقاط جوهر الصراع ىنذاك، وكون بريطانيا هي العدو األول والوذر المطسس تلل
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لنمو ونوا  الصهيونية في فلسطين. كما ال تبرر تل  الُمحددات السياقية تواصل االنقسام داخل 
ر الذي الحركة الوطنية وفشو العائلية والمصلحية واالنتهازية وأمراس أخر  عديدة. للن الشيء المري

يستوجب ا شارة إليه هنا هو أن تل  الُمحددات السياقية وال اغطة على العمل الوطني الفلسطيني 
ال تزال كما هي حتى هذو اللحمة. فهناك الدعم والتأييد اللبير اللذان تحمى بهما إسرائيل من جانب 

مية تقف وراءها األمم دولة  ات شرعية أم "المشروع الصهيوني"الدول اللبر ، وقبل  ل  كله أصبح 
المتحدة باعترافها الباكر والرسمي بها، ثم هناك سياق ال عف العربي ا قليمي وهشاشته وخالفاته 

 على امتداد عقود طويلة، وهي الخالفات التي ُوظفأ  ضعاف الوضع الفلسطيني و نهاكه.
م إياها بكونها الدولة عصبة األم "إلزام"للن، كيف اشتغلأ بريطانيا على تنفيذ تصريح بلفور و 

المنتدبة على فلسطين، بتسهيل إقامة وطن لليهود فيها  يمكن رصد، وبما تتيحه المساحة المتوافرة 
هنا، بع  الخطوط العري ة للسياسة البريطانية االستعمارية في فلسطين التي لعبأ دور القابلة 

إليه ابتداء  هو تبني ا دارة البريطانية  القانونية في والدة الدولة الصهيونية. وأهم ما تمكن ا شارة
خالل ثالثين سنة من احتالل فلسطين سياستين متعاكستين تماما  في فلسطين: األولى هي تدمير أي 
احتماالت لنشوء أي كيانية وطنية فلسطينية، أو قيادة فلسطينية وطنية موحدة، أو اقتصاد وطني 

ومعي لد  الفلسطينيين وتبلورو باتواو التوق  قامة متمأسس ومستقل، أو تعزيز الشعور الوطني ال
. والسياسة الثانية هي دعم وتطوير ورعاية تأسيس البنى التحتية  قامة nation stateدولة ُمستقلة 

دولة يهودية بما يعني  ل  تعزيز القيادة السياسية التمثيلية ومأسستها، وتلريس االقتصاد القوي 
، وتسهيل الهورة 1948ة تشكل نواة الويا الذي حارب العرب سنة والمستقل، وبناء قوة عسكري

 اليهودية من أجل خلق كتلة سكانية كبيرة تحمل عمليات البناء المطسساتي الحثيث.
وعلى صعيد الليانية السياسية التمثيلية، عملأ ا دارة البريطانية على تعزيز ودعم مأسسة سياسية 

المنممة الصهيونية العالمية دوالوكالة اليهودية والمنممتان عمليا  وقيادية وسض اليهود، والتعامل مع 
الشعب اليهودي في "أسماء للتداخل المطسساتي  اته  بكونها الممثل الرسمي السياسي والشرعي لد

، في الوقأ الذي رف  فيه تشرشل مقابلة الوفد الفلسطيني في لندن في أوائل العشرينات "فلسطين
 طين، وقبل الولوس معهم بصفتهم الشخصية فقض.بكونه يمثل عرب فلس

وألن الهورة اليهودية كانأ هي الركن األساسي للل المشروع الصهيوني وتوقف على نواحها ودوام 
تدفقها إلى فلسطين نوا  المشروع برمته وفشله، فإن بريطانيا لم تأُل جهدا  في تسهيل تل  الهورة 

الممي! . وألن بريطانيا كانأ تعلم أن الغ ب الفلسطيني دوأي ا  وفق ما نص عليه ص  االنتداب ا
والعربي يتصاعد بسبب قدوم هطالء الغرباء إلى البالد، فقد اتبع القادة البريطانيون سياسة كسب 
الوقأ من خالل الطلب من القيادات الفلسطينية بالصبر واالنتمار وأن الحكومة في لندن تنمر في 
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ألرس فقد عملأ بريطانيا بودية على تأمين زيادة عددية لليهود عبر مطالبهم وشكاواهم. أما على ا
 الهورة وبناء الليانية السياسية واالقتصادية للمشروع الصهيوني.

االستعمارية  "فر ق تسد"في الوقأ  اته، وعلى الصعيد الفلسطيني، اتبع البريطانيون سياسة 
وكتلة  "الحسيني"نية الُمتنافسة، كتلة بحذافيرها، وقاموا بتغذية الصراع بين القو  الفلسطي

واختيار المندوب السامي  1921. وقد توسد  ل  منذ انتخابات منصب مفتي القدس عام "النشاشيبيي"
البريطاني للحاإ أمين الحسيني ليخلف كامل الحسيني بعد وفاته. وكان الشيخ حسام الدين جار هللا، 

ن ا دارة البريطانية أرادت تعزيز أقطاب متنافسة في قد فاز بأعلى األصوات. لل "النشاشبة"مرشح 
الساحة الفلسطينية، بخاصة أن رئاسة البلدية كانأ بيد راغب النشاشيبي رئيس اللتلة النشاشيبية 
عمليا . ليس هذا فحسب بل قامأ ا دارة االستعمارية بتوظيف القيادات الفلسطينية المعتدلة 

تهدئة الثائرين في كل حقبة انتفاضية عبر تقديم الوعود المتصاص الغ ب الشعبي ومطالبتهم ب
 1921الفارغة بأن ا دارة سوف تستمع آلرائهم وتحسن من األوضاع، وحدا  ل  في ثورة يافا سنة 

. وقد أد   ل  الى خلق شرخ عميق بين تل  1936وكذل  في ثورة و ضراب سنة  1929وهبة البراق 
 القيادات والمزاإ الشعبي الغاضب.

وبهدف ا بقاء على سقف الن ال والمطالبات الفلسطينية منخف ا  فقد عملأ بريطانيا على معاقبة 
القيادات الفلسطينية المعتدلة في حال غيرت من مواقفها واستراتيوياتها كما حدا مع الحاإ أمين 

ون إلى . وُنفي ىخر 1937الحسيني بعد عزله من مناصبه ومطاردته ثم هربه إلى خارإ فلسطين سنة 
جزر سيشل، واعتقال ىخرين. وفي الوقأ  اته توظيف واستدعاء هذو القيادات وقأ الحاجة كما 

واستدعاء المنفيين في سيشل لخلق تمثيل فلسطيني يعطي شرعية  1939حدا في مطتمر لندن سنة 
 ألي اتفاق محتمل.

نيين و شرافها اللصيق على على رغم وضو  السياسة البريطانية االستعمارية وعدائها للعرب والفلسطي
إقامة المشروع الصهيوني فقد ظل االنقسام واالرتباك في شأن الموقف من بريطانيا أحد أبرز 
الخالفات بين القيادات الفلسطينية ىنذاك. دار السطال المركزي حول اعتبار بريطانيا عدوا  محتال  

تبارها خطرا  مطجال  با مكان تحييدو ويمثل خطرا  على فلسطين يوازي خطر الحركة الصهيونية أم اع
موقتا  والتفرغ لمواجهة الصهيونية  وينبني على  ل  هذا السطال و جابته توجيه الن ال ضد 
الصهيونية وبريطانيا معا ، أو ضد الصهيونية وحدها واعتبار ا دارة البريطانية االستعمارية طرفا  

يادات الفلسطينية التقليدية صعوبة خوس معركة ضد محايدا  أو ليس عدوا . كان التقدير العام للق
الخطرين في ىن معا ، ويمكن أن نفهم دوليس بال رورة أن نقبل  هذا التقدير إ ا استدعينا الُمحددات 
والمروف السياقية الدولية وا قليمية ال اغطة. للن تبقى ا شارة إلى الُمقارنة المريرة بالوضع 
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نا بأن انقسام حقبة العشرينات وارتباكها ظال عاملين ُمشتتين للن ال الفلسطيني الحالي التي تفيد
الفلسطيني لوهة اعتبار الغرب المطيد والداعم إسرائيل، بخاصة الواليات المتحدة، عدوا  للفلسطينيين 
أم طرفا  يمكن تحييدو ولو جزئيا . وتودد هذا السطال الصعب بأوضح تولياته مع إعالن ترامب القدس 

 موحدة  سرائيل.عاصمة 
 31/12/2017 ،الحياة، لندن

  
 اإلسرائيلي في غزة الردعمآالت تآكل  .34

 عدنان أبو عامر
منذ أكتوبر/تشرين  يزداد توتر الوضع الميداني في قطاع غزة، وعلى حدودو مع إسرائيل يوما بعد يوم

ذائف فلسطينية أول الماضي، عقب القصف الصاروخي ا سرائيلي ردا على ما تقول إسرائيل إنها ق
تنطلق من غزة، فيما تستمر المعدات العسكرية ا سرائيلية في عملها الدؤوب لللشف عن أنفاق 

 المقاومة المنتشرة على طول المنطقة الشرقية للقطاع.
هذو التطورات تسلض ال وء على مد  إمكانية استمرار التوتر األمني القائم في غزة بهذو الوتيرة، 

اع نحو مواجهة ضارية واسعة، وكيف توري حماس دراستها للوضع وهي وهل ستتصاعد األوض
 تحيي  كر  انطالقتها الثالثين.

 
 مؤشرات ميدانية

، وقد 2014ما زال الفلسطينيون وا سرائيليون يتذكرون ويالت الحرب الثالثة األخيرة في صيف 
، ورغم مرور أكثر من عملأ على استنزافهما على مختلف الصعد األمنية والعسكرية وا نسانية

ثالا سنوات على نهايتها، فهناك شكوك كثيرة حول مد  جاهزيتهما الندالع حرب رابعة جديدة، 
 نمرا لتقديرهما أنها ستلون أكثر فتلا وأقو  شراسة، وأكثر كلفة بشريا وماديا.

منعهما من التقدم للن هذو القناعة التي تسود أوساطا واسعة في الوانبين الفلسطيني وا سرائيلي، لم ت
خطوات واضحة نحو تل  الحرب، و ن كانأ بطياة متريثة، عبرت بصورة أو بأخر  عن تآكل جدي 
في الردع الذي حققته إسرائيل خالل السنوات الماضية، ويمكن النمر لمطشرات هذا التآكل عبر 

 التطورات التالية:
سابيع الماضية، وبصورة شبه يومية، إطالق رشقات من القذائف الصاروخية الفلسطينية خالل األ -1

مما تسبب بإصابات بالهلع والخوف في أوساط المستوطنين، وعودة أجواء الحرب إليهم، من حيث 
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بقائهم قرب المالجئ ساعات وأيام، وصدور ردود فعل إسرائيلية تتهم الويا بال عف أمام 
 الصاروخية. الفلسطينيين، والعوز عن امتالك رد حاسم لوقف هذو "التنقيطات"

وصول المتماهرين الفلسطينيين في األيام األخيرة إلى السل  الشائ  على حدود غزة الشرقية مع  -2
كي الخاص بإعالن القدس عاصمة يإسرائيل، في مماهرات شعبية عارمة احتواجا على القرار األمر 

سو  عشرات األمتار،  سرائيل، ورشق الونود بالحوارة والزجاجات الحارقة، دون أن يفصل بينهما 
 رغم االستهداف ا سرائيلي المركز للمتماهرين بنيران القناصة.

عاشأ إسرائيل شهرا كامال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في حالة من االستنزاف األمني  -3
واالستخباري والعسكري عقب استهدافها ألحد أنفاق حركة الوهاد ا سالمي وما أسفر عنه من 

ثر من عشرة مقاتلين فلسطينيين، فقد هددت الحركة باالنتقام جراء العملية ا سرائيلية، استشهاد أك
وشهدت الحدود المشتركة بين غزة و سرائيل انتشارا عسكريا مكثفا للويا ا سرائيلي، وطلب المستو  
السياسي في تل أبيب من نميرو المصري ال غض على الفصائل الفلسطينية لعدم الرد على ضرب 

 لنفق.ا
إعالن قو  المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، أنها مستعدة ألي مواجهة عسكرية  -4

مع إسرائيل، رغم عدم مسارعتها لها، للن البيانات والخطابات الصادرة عنها في األيام األخيرة أكدت 
بتل  الحرب بعد أن  سرائيل بما ال يدع مواال للش  أن الحركة ربما غيرت رأيها في عدم رغبتها 

أكملأ جاهزيتها لها، السيما في ظل حشودها ال خمة خالل مهرجان انطالقتها األخير، حيث تزعم 
األوساط األمنية ا سرائيلية أن الحركة، و ن كانأ ليس هي من يطلق الصواريخ األخيرة على 

وتسمح لها بإطالق  المستوطنات ا سرائيلية، للنها تغ  الطرف عن الموموعات المسلحة الصغيرة
 تل  القذائف.

 
 الكوابح اإلسرائيلية

ترقب إسرائيل عن كثب مطشرات تآكل ردعها أمام الفلسطينيين في غزة، رغم سيل التهديدات والوعيد 
التي أصدرها جميع القادة السياسيين والونراالت العسكريين، للن  ل  لم يفأ في ع د الفصائل 

م ادة، مفادها بأنها تتوهز للمواجهة القادمة، وهو ما رفع  الفلسطينية التي أصدرت تهديدات
منسوب التصريحات ا عالمية بالتزامن مع سخونة الوضع الميداني، وسض دعوات إسرائيلية للويا 

 ب رورة الرد الحازم على غزة وفصائلها.
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ليس في الوقأ  اته، ال تبدو إسرائيل في عولة من أمرها للذهاب إلى حرب رابعة مع غزة، 
بال رورة لحسابات عسكرية بحتة، و ن كانأ تحتل مكانة متقدمة في حساباتها، للن القراءة الواقعية 

 للتروي ا سرائيلي باتواو غزة، يمكن إدراجه ضمن االعتبارات التالية:
تعتقد إسرائيل أن المواجهة في غزة قد ال تحتل أولوية متقدمة في سياستها الخارجية، في ظل  -1

ملفات على طاولة دوائر صنع القرار فيها، فغزة رغم خطورة عتادها العسكري، وتنامي قدراتها زحمة ال
ألنها ال تشكل تهديدا  -ولو بعد حين-التسلحية على مدار الساعة، للن با مكان استدراكها 

 إستراتيويا على إسرائيل، أو كما يسمونها في أدبياتها بالمخاطر الوجودية.
بإسرائيل يمور بتطورات متالحقة، السيما في سوريا ولبنان، وارتفاع التحذيرات  ا قليم المحيض -2

ا سرائيلية بشأن الوجود ا يراني في ه بة الووالن، قد تعتبرو إسرائيل فعليا خطرا حقيقيا داهما، ال 
ذا يحتمل التأجيل وا رجاء، ولذل  تستنفر المطسسة العسكرية ا سرائيلية إمكانياتها لمعالوة ه
التهديد، سواء من خالل القصف المتواصل داخل األراضي السورية واللبنانية، أو الوهد الدبلوماسي 

 المكوكي الذي تبذله المطسسة السياسية ووزارة الخارجية لتحذير العالم من  ل .
الحراك ا قليمي والدولي الخاص بما يسمى صفقة القرن قد يعكر من صفوو اندالع مواجهة  -3

إسرائيلية فلسطينية في غزة، وربما يعمل على تأجيلها حتى إشعار ىخر، مما قد يدفع  عسكرية
واشنطن لأيعاز لتل أبيب بتوميد أي مخططات عسكرية عدوانية باتواو غزة، ولو مطقتا ، ف ال عن 
نتا رغبة شركاء الصفقة الموعودة، السيما مصر والسعودية، قد ال تسارعان لتأييد هذا العدوان، و ن كا

 ال تمللان حق النق  تواو القرار ا سرائيلي.
تشرع إسرائيل منذ أشهر في مشروعها العسكري ا ستراتيوي المسمى الودار تحأ األرضي،  -4

الخاص بالق اء على األنفاق الهوومية للمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، التي استثمرت 
عمل المتواصل، وق ى فيها عشرات الشهداء، على فيها ماليين الدوالرات وىالف الساعات من ال

اعتبار أن هذو األنفاق هي السال  ا ستراتيوي اللفيل بكسر التفوق النوعي ا سرائيلي في ميدان 
القتال، وقد نوحأ التقنيات التي تستخدمها إسرائيل في اللشف عن عدد من األنفاق خالل األسابيع 

الفترة القادمة، على أمل أن تنتهي من  ل  حتى أواخر  الماضية، وتأمل باللشف عن أخر  خالل
 .2018العام القادم 
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 خيارات حماس
تبدو حماس رأس الحربة في المواجهة العسكرية القادمة مع إسرائيل، ومع  ل  فلم تبد الحركة حتى 

األخيرة اآلن دافعية للمسارعة بخوس تل  المواجهة، في ظل تأكيدها المتواصل أن الحروب الثالثة 
 قد فرضأ عليها فرضا من إسرائيل.

ولان اعتمدت حماس خالل الفترة الماضية في توجهها بعدم المسارعة نحو المواجهة، استنادا 
لتح يراتها العسكرية، وقراءتها للواقع المعيشي المتدهور في غزة، ورغبتها بعدم تعكير أجواء 

ألخيرة المترافقة مع إحياء حماس لذكر  المصالحة المتعثرة مع فتح، للن تطورات األسابيع ا
انطالقتها الثالثين قد تحدا تغييرا في توجهات الحركة للفترة القادمة أمام إسرائيل، وهي على النحو 

 التالي:
القرار األميركي الخاص بالقدس شكل مفاجأة من العيار الثقيل للفلسطينيين، ومنهم حماس، التي  -1

راتها الوماهيرية الحاشدة خالل األيام التي تلأ إعالن ترمب، للن استنفرت جهودها الشعبية ومسي
تقدير الحركة بأن أي حراك جماهيري قد ال يستمر طويال، بفعل جملة أسباب قد يوعلها تخشى من 

 طي صفحة هذو الفعاليات بين يوم وىخر، مما قد يدفعها  بقاء جذوة المواجهة وعنوانها القدس.
من نوا  الخطض ا سرائيلية العملياتية الخاصة بكشف  -هذا ليس سراو -تخشى حماس فعليا  -2

المزيد من األنفاق، مما قد يعني هدر إمكانيات طائلة أنفقتها في مشروعها ا ستراتيوي هذا، و بطال 
مفعول سال  كان كفيال بإحداا توازن مع الويا ا سرائيلي، ويبقى السطال مطروحا برسم ا جابة: 

ت بض حماس أعصابها وتبقي رصاصها في مخازنه فيما تر  قدراتها العسكرية في  إلى أي حد قد
طريقها لللشف وا حباط، ألن  ل  قد يعني أن تخوس حماس مواجهتها العسكرية القادمة، كأسد 
بدون أنياب أو نمرا من ورق، واقتصار أسلحتها على المعدات التقليدية، بما فيها القذائف 

 دت إسرائيل حلوال للتصدي لها من خالل القبة الحديدية.الصاروخية، التي وج
بات واضحا أن المصالحة الفلسطينية تمر بتعقيدات وتللطات ليسأ خافية على أحد، وحماس  -3

يسودها شعور بأنها أصيبأ بالخديعة من قبل  -كما تعلن  ل -التي قدمأ تنازالت غير مسبوقة 
ل أنه لم يطرأ أي تحسن على األوضاع المعيشية في غزة، فتح ورئيسها محمود عباس أبو مازن، بدلي

مما قد يدفع باألمور إلى اندالع موجة انفوار شعبي داخلية، وهو ما تخشى الحركة أن يتم توجيه 
هذا االنفوار باتواهها، مما قد يدفعها، لتوجيه هذا االنفوار إلى إسرائيل، بغ  النمر عن مد  

 أو خطاه! صوابية هذا الهروب إلى األمام،
أخيرا.. تزداد األوضاع األمنية سخونة في غزة، ورغم عدم رغبة الوانبين، حماس و سرائيل، في 
الذهاب إلى اندالع المواجهة الشاملة الواسعة، كل ألسبابه الخاصة، للن الرمال المتحركة على 
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د تبدو مهيأة أكثر من حدودهما قد تدفعهما دفعا لذل ، و ن لم تقع هذو الوولة الساخنة، فإن األمور ق
أي وقأ م ى لوولة جديدة من التصعيد، قد تلون أقل من حرب، للنها ستلسر من حدة الهدوء 

 المشوب بالحذر السائد منذ فترة.
 29/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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