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*** 

 
 مب يهدد بوقف المساعدات للسلطة الوطنيةاتر  .1

كي يالرئيس األمر ، أن نيويوركمن  ،3/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية،  األميركيةامب الثالثاء، هّدد بوقف المساعدة المالية دونالد تر 
بالقدس عاصمة  إدارتهبعد اعتراف  إسرائيلبرفض التفاوض على اتفاق سالم مع  إياهامتهما 

 إلسرائيل.
يا وال نحصل وقال ترامب في تغريدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ماليين الدوالرات سنو 

)....(  إسرائيلاحترام. هم ال يريدون حتى التفاوض على معاهدة سالم مع  أوتقدير  أيمنهم على 
من  أيانسدد لهم  أنالفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السالم، لماذا ينبغي علينا  أنطالما 

 هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".
ألميركّية في األمم المتحدة، نيكي هيلي، إّن الرئيس األميركي، دونالد وفي السياق، قالت المندوبة ا

مب، "سوف يوقف الدعم الذي تقدمه الواليات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل الالجئين اتر 
وأضافت أن ذلك مرتبط بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.. "إن  الفلسطينيين "أونروا".

 إنناالمفاوضات،  إلىأن يوافق الفلسطينيون على العودة  إلىميزانية  افةإضالرئيس قال إنه ال يريد 
 لم يحدث ذلك فان الرئيس لن يواصل تمويله ". إذانحاول دفع عملية السالم ولكن 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقد أمام مجلس األمن الدولي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، 
 اليوم الثالثاء.
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" العبري، 0404موقع "، إلى أن القدس المحتلة، من 2/1/2018، مركز الفلسطيني لإلعالمالوأشار 
مب، قد أكد لدولة االحتالل اإلسرائيلي بـ "رسالة"، عزمه نقل سفارة بالده من "تل أبيب" اأفاد بأن تر 

ثالثاء، إن وقال الموقع العبري، ال إلى القدس المحتلة في أقرب وقت ممكن والبدء بنقلها هذا العام.
ترمب يضغط على موظفي الخدمات اللوجستية في واشنطن، بالتنسيق مع رئيس حكومة االحتالل 

 بنيامين نتنياهو، لبدء العمل قريًبا بنقل السفارة.
 

 نهاية العملية السياسيةبرسمي حول القدس إعالن  الكنيستتصويت أبو ردينة:  .2
ـــو ردينـــة، إن  ةالســـلط قـــال النـــاطق الرســـمي باســـم رئاســـة :رام هللا ـــرئيس  إعـــالنالفلســـطينية نبيـــل أب ال

علـى قـانون  اإلسـرائيلية، وتصويت الكنيسـت "إسرائيلـ"األمريكي ترامب االعتراف في القدس عاصمة ل
وأضـاف،  القدس الموحدة، هو بمثابة إعالن حرب على الشعب الفلسـطيني وهويتـه السياسـية والدينيـة.

نهايـــة مـــا يســـمى بالعمليـــة  جانـــب اإلســـرائيلي أعلـــن رســـمياً هـــذا التصـــويت يشـــير وبوضـــو ، إلـــى أن ال
 السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة اإلمالءات واألمر الواقع.

وتابع أبو ردينة: ال شرعية لقـرار ترامـب، وال شـرعية لكـل قـرارات الكنيسـت، ولـن نسـمل بـأي حـال مـن 
ـــرة علـــى مســـتق ـــل هـــذه المشـــاريع الخطي ـــر مث ـــة والعـــالم.األحـــوال بتمري وحـــذر مـــن التصـــعيد  بل المنطق

اإلسرائيلي المستمر، ومحاوالتها الستغالل القرار األمريكي، األمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، 
سالميا ودوليا، لمواجهة العربدة اإلسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية.  ما يتطلب تحركا عربيا وا 

، ســــيدرس اتخــــاذ كافــــة 14/1/2018تمــــام المجلــــس المركــــزي فــــي وأكــــدت الرئاســــة فــــي بيانهــــا، أن اج
لمواجهـــة هــذه التحـــديات التـــي تســـتهدف الهويــة الوطنيـــة والدينيـــة للشـــعب  المطلوبـــة وطنيـــاً  اإلجــراءات
ن أي  الفلسطيني. وقالت: إن الحكومة اإلسـرائيلية تتحمـل مسـؤولية هـذا التصـعيد اليـومي والخطيـرة، وا 

 أو تسوية. معادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حلّ محاولة إلخراج القدس من ال
 2/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "إسرائيلـ"شعث: نبحث إلغاء "أوسلو" وسحب االعتراف ب .3

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعالقـات الدوليـة نبيـل شـعث إن المجلـس  :الجزيرة
 ، مضـيفاً "إسرائيلـ"حرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب االعتراف بالمركزي لمنظمة الت

وفــي حــديث مــع  أنــه قــرار اســتراتيجي ويجــب أن يشــارك فيــه المجلــس المركــزي الــذي أقــره فــي البدايــة.
إلـى  النظـر ، قال شعث إن االنسحاب مـن اتفـاق أوسـلو أمـر ممكـن، الفتـاً 2/1/2018 الثالثاء ،الجزيرة
 من الشهر الجاري. 15و 14هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي  أن هذا
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وأضـــاف شـــعث أنـــه يرجـــو أن توافـــق حركتـــا حمـــاس والجهـــاد اإلســـالمي علـــى المشـــاركة فـــي اجتمـــام 
 المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور.

 2/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ة ردا  على قرار ترامبخطة التحرك المقبل "المركزي ـ"ل قدمي عباس": العربيمصادر لـ"القدس  .4
أشــرف الهــور: علمــت "القــدس العربــي" أن مؤسســة الرئاســة الفلســطينية شــرعت باالســتعدادات  -غــزة 

، مـن خـالل وضـع األفكـار 14/1/2018لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في رام هللا في 
قـــوي وفعلــي علـــى  مــن المجلـــس، كــردّ  المقبلــة" إلقرارهـــا رســمياً الرئيســية التــي ستشـــكل "خطــة التحـــرك 

 وقـــال مصـــدر سياســـي فلســـطيني إن هنـــاك "مخططـــاً  قـــرارات الـــرئيس األمريكـــي األخيـــرة تجـــاه القـــدس.
" تضع الرئاسة الفلسـطينية، يشـمل العديـد مـن النقـاط، تبـدأ بـقعالن موقـف رسـمي مـن المجلـس سياسياً 

ــاً المركــزي بــأن اإلدارة األمريكيــة  ألي مباحثــات سياســية مقبلــة"، إضــافة إلــى قــرارات لهــا  "لــم تعــد راعي
عالقــة بالتوجــه لامــم المتحــدة، إلنهــاء االحــتالل اإلســرائيلي بالكامــل عــن "دولــة فلســطين" التــي جــر  

 .1967على حدود  االعتراف بها سابقاً 
 3/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 خر مسمار في نعش التسوية: قانون "الكنيست" عنصري ويدق آبحرأحمد  .5

 الفلســطينية النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي الفلســطيني، رئــيس الســلطة ،غــزة دعــا أحمــد بحــر
محمود عباس وحركة فتل إلى إعالن قرار شجام وجريء بقلغاء اتفاقات أوسلو واالنسحاب من مسيرة 

علـى  تعقيبـاً  2/1/2018فـي  فـي بيـان صـحفي ،ووصـف بحـر التسوية وسحب االعتراف بدولة الكيان.
مصادقة الكنيسـت اإلسـرائيلية علـى مشـروم قـانون القـدس الموحـدة: هـذا القـانون بأنـه "قـانون عنصـري 

وشــدد بحــر علــى أن القــدس  بامتيــاز ويــدق مخــر مســمار فــي نعــن التســوية بــين الســلطة واالحــتالل".
لمين فـي شـتى بقـام المعمـورة، ستبقى عاصمة موحدة لدولة فلسطين ولكل الفلسـطينيين والعـرب والمسـ

مؤكدًا أن القوانين الصهيونية العنصرية لن تفلل في تغييـر الوقـائع والحقـائق علـى األرض مهمـا طـال 
كمــا دعــا بحــر شــعبنا الفلســطيني إلــى أقــو  فعــل وحــراك شــعبي جمــاهيري للــدفام عــن القــدس  الــزمن.

 واجهة االحتالل ومستوطنيه.والمقدسات وتطوير مفاق الهبة الشعبية وانتفاضة القدس في م
 2/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 وحماس والجهاد استلمتا دعوات رسمية للمشاركة ...ينعقد باسم القدس "المركزي"الزعنون:  .6
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قـال رئـيس المجلـس الـوطني الفلسـطيني سـليم الزعنـون، إن حركتـي حمـاس والجهـاد اإلسـالمي  :انعّمـ
ركة فـــي أعمـــال دورة المجلـــس المركـــزي الفلســـطيني الـــذي ينعقـــد فـــي قـــد اســـتلمتا دعـــوات رســـمية للمشـــا

فــــي تصــــريل  ،الزعنــــون شــــددو  تحــــت اســــم: "القــــدس العاصــــمة األبديــــة لدولــــة فلســــطين". 14/1/2018
، علــى أن هــذه الــدورة تكتســب أهميــة بالغــة بحكــم القضــايا المصــيرية التــي 2/1/2018 صــحفي الثالثــاء

فــي مســيرة العمــل الــوطني الفلســطيني ســواء علــى صــعيد بنــاء ستناقشــها، حيــث ستشــكل منعطفــا مهمــا 
عـادة النظـر فـي المرحلـة السـابقة بكافـة جوانبهـا، طالمـا أن   "إسـرائيل"االستراتيجية والشراكة الوطنية، وا 

اختارت العـدوان ورفـض االعتـراف بحقوقنـا وبـدولتنا بعاصـمتها القـدس، فمـن حقنـا نحـن إعـادة النظـر، 
وأهــاب الزعنــون بــاألخوة فــي حركتــي حمــاس والجهــاد  فنا الوطنيــة المشــروعة.واختيــار مــا يحقــق أهــدا

، وقــرار ترامــباإلســالمي تلبيــة دعــوة الــوطن ودعــوة القــدس للمشــاركة فــي دورة القــدس لمواجهــة إعــالن 
 الكنيست اإلسرائيلي، وقرار حزب الليكود، وتصاعد اإلرهاب والعدوان اإلسرائيلي.

 2/1/2018 ،فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
 

 وتصويت "الليكود" محاوالت للهروب إلى األمامالموحدة"  القدس"قانون  ":الخارجية الفلسطينية" .7
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اليمين الحاكم في "إسرائيل" يعتقـد أن : وكاالتوال"الخليج"،  - غزة

أزماتـــه التاريخيـــة  ســـع العنصـــرية قـــادر علـــى حـــلّ والتو  قـــوانين الضـــمّ  تعميـــق االســـتيطان وتســـريع ســـنّ 
العميقـة، الناجمــة باألسـاس عــن احتاللــه ألرض فلسـطين وتنكــره المتواصــل لحقـوق شــعبها المشــروعة، 
خضاعه عنوًة لنظام فصل عنصري بغيض. وأضافت الـوزارة، أن سـنّ   ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وا 

بعـادهم عـن "الكنيست" للقانون األخير بشأن القدس وطرد  عشرات اآلالف من المواطنين المقدسـيين وا 
مدينتهم المقدسة، والتصويت األخير في مركـز "الليكـود" لصـالل فـرض سـيادة االحـتالل علـى الضـفة، 

األزمــات الديموغرافيــة العميقــة التــي  ال تعــدو كونهــا محــاوالت للهــروب إلــى األمــام، لــن تفلــل فــي حــلّ 
 ألرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.تعيشها "إسرائيل" بسبب احتاللها 

 3/1/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 الدولتين موحدة" جزء من مرحلة لتدمير حل  ال"القدس  عريقات: قانون .8
عبـد الـرحيم الريمـاوي ، رام هللاو القـدس ، نقـاًل عـن مراسـليها فـي 3/1/2018 ،االتحـاد، أبـو ظبـينشرت 

جنــة التنفيذيــة لمنظمـة التحريــر الفلســطينية صـائب عريقــات اعتبــر أمــين سـر الل، أن عـالء المشــهراويو 
على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة اإلسرائيلية على  ت اإلسرائيليتصويت الكنيس

ـــ ـــدادًا إلعـــالن ترامـــب القـــدس عاصـــمة ل ـــة "إسرائيلـ"الضـــفة امت ـــة أمريكي ـــدرج تحـــت مرحل ، كـــل ذلـــك ين
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الــــدولتين. وقــــال فــــي حــــديث إذاعــــي أمــــس، إن "القيــــادة  وتــــدمير حــــلّ  لحــــلّ إســــرائيلية جديــــدة لفــــرض ا
الفلســــطينية ستســــقط كــــل هــــذه المحــــاوالت األمريكيــــة واإلســــرائيلية لفــــرض الحــــل عبــــر التوجــــه مجــــددًا 
للحصـــول علـــى العضـــوية الكاملـــة لدولـــة فلســـطين فـــي األمـــم المتحـــدة، وكـــذلك التوجـــه لمجلـــس األمـــن 

 وليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني".ومحكمة العدل والجنائية الد
 صــائب عريقــات قــال إن هــذا قــرار ، أنتــل أبيــب، مــن 3/1/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدنوأضــافت 
يعتبـر تنفيـذ حكـم بقعـدام أي فرصـة لتحقيـق السـالم، والحكـم علـى شـعوب المنطقـة باسـتمرار  الكنيست

راقة ال دماء. وطر  عريقات هذه القضية خالل لقاءات عاجلة أجراهـا، أمـس، دوامة العنف والتطرف وا 
مــع كــل مــن القنصــل البريطــاني العــام فــي القــدس، فيليــب هــول، والقنصــل الســويدي العــام من صــوفي، 
وممثل اليابان لد  دولة فلسطين تاكاشي أوكابو، وممثل النرويج لد  دولة فلسطين هيلده هارلدستاد، 

الصــراعات بــالطرق الســلمية وضــمان  قــات علــى أن "لغــة قــوة القــانون وحــلّ وشــدد عري كــل علــى حــدة.
 العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض اإلمالءات وغطرسة القوة".

 
 غا: القوانين اإلسرائيلية التي تستهدف القدس باطلة ولن تغير من حقيقة الواقعاآل .9

الفلســـطينية، رئـــيس دائـــرة شـــؤون الالجئـــين زكريـــا  قـــال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر :غـــزة
علـى مصـادقة الكنيسـت اإلسـرائيلية علـى مشـروم  ، تعقيبـاً 2/1/2018 في بيان صـحفي الثالثـاء اآلغا،

ن أقـانون القــدس الموحــدة، إن مدينـة القــدس   اإلجــراءاترض محتلــة تخضــع لقواعـد القــانون الــدولي، وا 
ومكانتهـــا السياســـية كعاصـــمة للدولـــة  واإلســـالميةيتهـــا العربيـــة والقـــوانين اإلســـرائيلية التـــي تســـتهدف هو 

 ولن تغير من حقيقة الواقع. ،الفلسطينية باطلة
 2/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لن نخضع البتزازك بشأن المساعدة المالية :ترامبتهديد على  ا  عشراوي رد .01

 أننـــــة التنفيذيـــــة فـــــي منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية عضـــــو اللج ،حنـــــان عشـــــراوي (: أكـــــدتا ف ب)
الفلسطينيين لن يخضعوا "لالبتزاز" بعد تهديـد الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب بقطـع المسـاعدة الماليـة 

لهــــا األربعــــاء  فــــي بيــــان ،وقالــــت عشــــراوي الســــلطة الفلســــطينية. إلــــىالتــــي تقــــدمها الواليــــات المتحــــدة 
الســـالم والحريـــة  إلـــى"الـــرئيس ترامـــب خـــرب ســـعينا  أن أضـــافتو "لـــن نخضـــع لالبتـــزاز".  ،3/1/2018

 .الالمسؤولة" أعمالهوالعدالة، واآلن يلوم الفلسطينيين على عواقب 
 3/1/2018 ،النهار، بيروت

 ري يتفقان على فعالية مشتركة لدعم القدسنبيه ببحر و أحمد  .00
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، 1/1/2018يـوم االثنـين ني، النائب األول لـرئيس المجلـس التشـريعي الفلسـطي ،هاتف أحمد بحر :غزة
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مشيدًا بمواقف جمهورية لبنان تجاه القضية الفلسطينية ومدينة 

ــــة واإلســــالمية لنصــــرة القــــدس، والســــعي  القــــدس. وشــــدد بحــــر علــــى ضــــرورة تعاضــــد المواقــــف العربي
اف بالقــــدس عاصــــمة للكيــــان المتواصــــل مــــن أجــــل إبطــــال قــــرار الــــرئيس األمريكــــي القاضــــي بــــاالعتر 

وشــــكر مواقــــف مجلــــس النــــواب اللبنــــاني المناصــــرة والداعمــــة للقــــدس، والمنحــــازة للحــــق  الصــــهيوني.
 الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، متمنيًا الخير للبنان حكومة وشعبًا وبرلمانًا.

 قرار ترامب.واتفق بحر مع بري على تنظيم فعالية مشتركة قريبًا لنصرة القدس واحتجاجًا على 
من ناحيته؛ أشـار بـري لجهـود لبنـان الداعمـة للقضـية الفلسـطينية، وال سـيما قـرارات وتوجهـات وأنشـطة 
مجلــس النــواب اللبنــاني فــي نصــرة القــدس، مشــددًا علــى مســاعي مجلســه الراميــة إلبطــال قــرار "ترامــب" 

ت فاعلـة مـن شـأنها حّمـل األخير، داعيـًا برلمانـات العـالم للضـغط علـى حكوماتهـا مـن أجـل إيجـاد مليـا
 الواليات المتحدة للتراجع عن قرارها الذي وصفه بالمرفوض دينيًا وباطل من الناحية القانونية. 

 2/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معاهدة واتفاقية دولية 22رام هللا: فلسطين أنجزت االنضمام لـ  .02
اتفاقيــة ومعاهـدة دوليــة،  22أنجـزت انضــمامها لــ  إن دولـة فلســطين الفلســطينيةحكومـة القالـت  :رام هللا

وصـّرحت  وهي ماضية في تنفيذ رؤية القيادة بترسيخ دعـائم الدولـة وتجسـيد وجودهـا القـانوني الـدولي.
، بــأن االنضــمام لتلــك االتفاقيــات "تعزيــز لمكانــة فلســطين 2/1/2018 فــي بيــان لهــا الثالثــاء ،الحكومــة

حد أهم األدوات الرئيسـة فـي اعتمـاد القـانون الـدولي سـبياًل للوصـول على الساحة الدولية، وبما يشكل أ
الضـــفة الغربيـــة للســـيادة اإلســـرائيلية  واعتبـــرت أن قـــرار ضـــمّ  إلـــى إنجـــاز الحقـــوق الوطنيـــة المشـــروعة".

نهــاء لمــا تبقــى مــن أمــل طفيــف بمــا يســمى عمليــة الســالم،  "إعــالن حــرب علــى الشــعب الفلســطيني، وا 
 الم وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين".وانقالب على مبادئ الس

 2/1/2018 وكالة قدس برس،
 

 األفضل على خزينة السلطة واألسوأ على غزة 2017فياض:  .03
األفضــل علــى  ســنةال يهــ 2017 ســنة ســالم فيــاض إن .الســابق دالفلســطيني قــال رئــيس الــوزراء : غــزة

ضـاف فيـاض فـي حـديث خـاق لموقـع الجـواد وأ خزينة السلطة الفلسطينية، واألسـوأ علـى قطـام غـزة.
تجــاوزت المليــار دوالر،  2017 ســنةجبايتهــا مــن قطــام غــزة ل اإلخبــاري، أن مجمــوم األمــوال التــي تــمّ 

وأكـد أن السـلطة تحاصـر قطـام  .مؤكدا أن سكان القطام لم يستفيدوا مـن هـذه األمـوال إال القليـل جـداً 
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السـلطة ال  أنوذكـر  طة ال تعاني من أي أزمة مالية.لصالل خزينتها، موضحًا أن السل غزة اقتصادياً 
فــي قطــام غــزة، وأن غــزة بحاجــة لخطــة  2018 ســنةيوجــد لــديها خطــة لتحســين األوضــام االقتصــادية ل

 غزة إلى االقتتال الداخلي أو الحرب. أهلالعقابية تدفع  بقجراءاتهاإنقاذ عاجلة، متوقعًا أن السلطة 
 3/1/2018 ،الرسالة، فلسطين

 
 كهرباء غزة بكفالة بنكية إعادة تقرر الفلسطينيةدر لـ"الفلسطيني لإلعالم": الحكومة مصا .04

قــــررت إعــــادة  الفلســــطينيةحكومــــة الأّكــــدت مصــــادر مطلعــــة لـــــ"المركز الفلســــطيني ل عــــالم" أّن  :غــــزة
الكهرباء المقطوعة لغزة بعد تقليق دام أكثـر مـن ثمانيـة أشـهر، عقـب تسـلمها كفالـة بنكيـة مـن شـركة 

 .مليون دوالر( 2.9)نحو  مليون شيكل 10وزيع الكهرباء بغزة من خالل بنك فلسطين بقيمة ت
ضمن إجراءات ماليـة بحتـة  وهو ما أّكده المختق االقتصادي محمد أبو جياب، مبينًا أّن ما جر  تمّ 

 وليس ضمن رفع العقوبات أو ملف المصالحة.
 2/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 على اإلنترنت وصفحات على منصات التواصل الفلسطينية تطلق للمرة األولى موقعا  المخابرات  .05

علــى شــبكة اإلنترنــت  غــزة: أطلــق جهــاز المخــابرات العامــة الفلســطينية مــع بدايــة العــام الجديــد، موقعــاً 
للمــرة األولــى، إضــافة إلــى إطــالق صــفحات رســمية باســم الجهــاز علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، 

 ة لرئيس الجهاز اللواء ماجد فرج، الذي ال يفضل الحديث لوسائل اإلعالم.شملت كلم
 3/1/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات األمريكية واإلسرائيلية استراتيجية هنية يدعو إلى .11

املة تهدف إلى مواجهة ش استراتيجيةإسماعيل هنية، إلى  ،دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
عادة االعتبار أمـام القضـية الفلسـطينية كمشـروم تحـرر وطنـي  إسقاط القرارات األمريكية واإلسرائيلية وا 

وأكـــد فـــي تصـــريل صـــحفي يـــوم الثالثـــاء، علـــى ضـــرورة تحقيـــق  واالرتكـــاز علـــى االنتفاضـــة الشـــعبية.
زالـة برنامج فلسطيني عربـي إسـالمي موحـد إلبطـال القـرارات اإلسـرائيلية واألمر  يكيـة علـى حـد سـواء، وا 

مثارهــا مــع المضــي قــدما فــي التنســيق واالســتعانة بمواقــف األطــراف الدوليــة المؤيــدة للحــق الفلســطيني 
وأشـار أن الهـدف مـن ذلـك عـدم السـما  للقـاطرة األمريكيـة  والمتضررة من سياسة أمريكا في المنطقة.

 سياسيين. الوصول إلى مبتغاها، األمر الذي يتطلب التحرك في مسارين
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ـــا قطعيـــا فلســـطينيا  ـــة التســـوية واعتبـــاره موقف ـــل، بـــل مـــوت عملي وأضـــاف: المســـار األول إنهـــاء التعوي
قليميا، والثاني إنهاء كل أشكال ومحاوالت التطبيع مـع الكيـان الصـهيوني، مطالبـًا بالعمـل كـي يـدفع  وا 

مامــه وتحصــين البيــت االحــتالل ثمــن حماقاتــه وقراراتــه وخاصــة عبــر إغــالق جميــع مســاحات اإلقلــيم أ
 الفلسطيني وتحقيق المصالحة بشكل عاجل.

ونوه إلى أنه منذ اتخاذ الرئيس دونالد ترمب قراره األهـوج بنقـل سـفارة بـالده إلـى مدينـة القـدس المحتلـة 
 ظن قادة االحتالل أن الطريق قد مهدت لتحقيق ما يعتبرونه الحسم التاريخي في المدينة المقدسة.

حــتالل يعتمــدون علــى فــائض القــوة النــاجم عــن قــرار ترمــب، إلــى جانــب انشــغال وأوضــل أن قــادة اال
نهـن الجسـد وانشـغال  اسـتراتيجيةالمنطقة بالحرائق الذاتية المشتعلة فـي أقطـار المنطقـة الواقعـة تحـت 

ولفت أن محاوالت االحتالل لتحقيق هذا الحسم جاءت عبر قرارات الليكود  كل طرف بهمومه الذاتية.
عبـر الكنيسـت تـارة أخـر ، مشـددًا أن معركـة القـدس ومصـيرها ال يحسـمه الليكـود أو الكنيسـت تارة أو 

أو البيت األبيض، فهي منطقة حسمت هويتها العربية واإلسالمية عبر التاريخ والـدماء وال يمكـن ألي 
 واقع طارئ أن يغير من حقيقتها.

  2/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األخير بشأن القدس "اإلسرائيلي"النتفاضة" لمواجهة القانون "ا تصعيدتدعو إلى حماس  .11
فـوزي برهـوم إن إقـرار مـا يسـمى بالكنيسـت اإلسـرائيلي قـانون القــدس  ،قـال النـاطق باسـم حركـة حمـاس

وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل االعتداءات على المدينة المقدسة واسـتهداف الوجـود الفلسـطيني، 
 لواقع.وتزوير التاريخ وتزييف ل

وأشـار برهـوم فــي تصـريل صــحفي، أن قـرار االحــتالل يـأتي تمهيــدًا إلعـالن دولتــه اليهوديـة العنصــرية 
المتطرفة التي تمثل خطرًا على الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها كنتيجـة إلعـالن ترمـب، والصـمت 

رهابه.  الدولي على جرائم االحتالل وا 
زاء هـــذه التطـــورات الخطيـــر  ة فقنـــه يحـــتم علـــى الـــرئيس عبـــاس إعـــالن انتهـــاء أوســــلو وتـــابع برهـــوم، وا 

والتنسيق األمني وسحب االعتراف بالكيان اإلسرائيلي ودعوة اإلطار القيادي المؤقت مـن أجـل التوحـد 
 على برنامج وطني شامل يرتكز على خيار المقاومة للدفام عن حقوقنا وكسر معادالت االحتالل.

مرار كل حاالت اإلسناد اإلقليمي والدولي لعدالة قضيتنا ودعا إلى تصعيد انتفاضة القدس واست
 وتصاعدها في مواجهة السياسات األمريكية اإلسرائيلية العنصرية المتطرفة.

 2/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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نحن على استعداد أن نعلن عن الطرف : اللجنة الوطنية الفصائلية لمتابعة تنفيذ المصالحة .11
 المعطل
قـــال القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي وعضـــو اللجنـــة الوطنيـــة الفصـــائلية : يـــةمحمـــود هن –غـــزة 

لمتابعـــة تنفيـــذ المصـــالحة خضـــر حبيـــب، إن حركـــة حمـــاس وقائـــدها فـــي غـــزة يحيـــى الســـنوار، أبـــدت 
 تعاونها مع اللجنة ألبعد الحدود، بينما لم يرق لحركة فتل أن تلتقي باللجنة.

ســـتعدت للتعـــاون مـــع اللجنـــة فـــي كـــل الملفـــات ولـــم تطـــر  أي وأضـــاف حبيـــب لــــ"الرسالة" أّن حمـــاس ا
خطوط حمراء، فيما طلبت اللجنة عقـد لقـاء رسـمي مـع حركـة فـتل التـي لـم تـرد لهـذه اللحظـة، "ونرجـو 
أن يكون ذلك تأخيرا في الرد وليس رفضا للقاء، فرفضـه لـن يصـّب فـي مصـلحة المصـالحة وال حركـة 

 فتل".
لن تتوانى عن ذكر الطرف المعطل للمصالحة، "ففـي نهايـة المطـاف  وشدد على أن اللجنة الفصائلية

إن كــان ال بــد مــن ذلــك، فــنحن علــى اســتعداد أن نعلــن عــن الطــرف المعطــل، ونســرد لشــعبنا األســباب 
التــــي دفعتنــــا لنتخــــذ هــــذا الموقــــف"، مشــــيرا إلــــى ضــــرورة حشــــد الطاقــــات كافــــة للضــــغط باتجــــاه تنفيــــذ 

 يرة.المصالحة في ظل هذه الظروف الخط
وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد أي مبــرر الســتمرار رئــيس الســلطة محمــود عبــاس فــي فــرض العقوبــات ضــد 
قطام غزة، في ظل الظروف القاسية والحرجة التي تتعرض لها القضـية الفلسـطينية، "وسنضـغط بكـل 

  قوة لنرفع عن أبناء شعبنا هذه العقوبات الظالمة".
ب أن حركة حماس أبدت استعدادها الكامل لتسليم الجبايـة وفيما يتعلق بقضية الموظفين، أوضل حبي

الداخليــة للــوزارات والمعــابر للحكومــة، "لكــن نتيجــة تلكــؤ الحكومــة عــن القيــام بــدورها فــي صــرف ســلف 
 مالية للموظفين، تراجعت الحركة عن قرارها إلى حين االنتهاء من المشكلة".

 3/1/2018الرسالة، فلسطين، 
 

 في وعوده حول ملف المصالحة السنوار كان صادقا  فتح: في  التيار اإلصالحي .11
أكــد عبـــد الحميــد المصـــري القيــادي فـــي "التيــار اإلصـــالحي الــديمقراطي" الـــذي : محمــود هنيـــة –غــزة 

يتزعمـــه النائـــب المفصـــول مـــن حركـــة فـــتل محمـــد دحـــالن، أن حركـــة حمـــاس وقائـــدها فـــي غـــزة يحيـــى 
 واإلمــالءاتة، غيــر أن مــن اســتجاب للشــروط الســنوار كــان صــادقا فــي وعــوده حــول ملــف المصــالح

 األمريكية و)اإلسرائيلية( هو الذي أفشل المصالحة.
وقــــال المصــــري لـــــ"الرسالة" إن )إســــرائيل( وأمريكــــا غيــــر معنيتــــين بالمصــــالحة، وهنــــاك مــــن اســــتجاب 

 لرغبتهم، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.
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ي والفصــائلي الضــاغط علــى الطــرف المعطــل لهــا، ورأ  أن نجــا  المصــالحة مرهــون بالحشــد الشــعب
 مؤكدا أن فشلها يعني الذهاب إلى واقع أكثر مأساوية، وفق قوله.

 المصالحة هي رغبة واشنطن، ومن يستجيب لطلباتها. إفشالوأشار إلى أن محاوالت 
 3/1/2018الرسالة، فلسطين، 

 
 شعبناإعالن انتهاء عملية التسوية واالعتذار ل السلطةشديد: على  .02

قال القيـادي فـي حركـة "حمـاس" عبـد الـرحمن شـديد، إن موافقـة كنيسـت االحـتالل علـى "قـانون القـدس 
 الموحدة" يستدعي من السلطة الفلسطينية أن تعلن وبشكل عاجل انتهاء عملية التسوية برمتها.

 وطالـب شــديد فــي تصــريل لـه، الســلطة بــأن تعتــذر لشـعبنا عــن كــل مــا تسـببت بــه مــن ضــيام لــارض
 والمقدسات والسيادة خالل السنوات الماضية.

وقــال إن القــرارات التــي اتخــذت فــي الفتــرة األخيــرة، والتــي تمثلــت بــقعالن ترمــب القــدس عاصــمة لدولــة 
االحتالل، وقرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية، ومخرها الموافقة على قانون القدس الموحدة، يمثل 

 على هذا الحل الذي يثبت الطرف اآلخر فشله يوما بعد يوم.صفعة لكل دعاة السالم والمراهنين 
ودعــــا شــــديد الســــلطة الفلســــطينية إلــــى تبنــــي سياســــية نضــــالية جديــــدة تبــــدأ بتوحيــــد الصــــف الــــداخلي، 
ـــرهن  ـــك أوراقـــا حقيقيـــة علـــى األرض، ال ي ـــدولي بمنطـــق القـــوي الـــذي يمل واالنطـــالق نحـــو المجتمـــع ال

 مع دولة االحتالل.القضية لجهات أظهرت انحيازها الكامل 
وشــدد أن قــرار الســلطة تخليهــا عــن الراعــي القــديم، وتوجههــا نحــو رام جديــد؛ هــو دليــل علــى ضــعفها 

 وعجزها، وعدم قدرتها على أن تكون ممثلة للشعب الذي يقدم التضحيات الجسام في الميدان.
 2/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فلسطينية تأتي تحت سقف اتفاقية أوسلوة : "الشعبية" ال يمكن أن تشارك في حكوممهنا .01

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ربا  مهنـا، أهميـة مشـاركة حركتـي : أدهم الشريف -غزة 
حمـــاس، والجهـــاد اإلســـالمي فـــي جلســـة المجلـــس المركـــزي لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، لتجديـــد دور 

 لشعب الفلسطيني.المنظمة على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد ل
وقال مهنا في حوار مع صحيفة "فلسطين": "ال بد من مشاركة القو  السياسية للشعب الفلسطيني بما 

 .فيها حماس والجهاد كقوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية"



 
 
 
 

 

 14 ص             4513 العدد:             1/3/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

وأضاف أنه شبه متأكد من مشاركة حماس بشكل رسمي في االجتمـام، ومـن المتوقـع أن يلقـي رئـيس 
اسي لحركة حماس إسماعيل هنية كلمة فيه. مضيًفا "هـذا جيـد، لكـن ال المجلـس الـوطني المكتب السي

 أو المركزي يجب أن يعقد تحت حراب االحتالل".
ــــرئيس األمريكــــي دونالــــد ترامــــب، عــــن دعــــم المصــــالحة  ، أكــــد مهنــــا أن تراجــــع ال وفــــي موضــــوم ثــــانأ

ديسـمبر/ كـانون  6عالن ترامب فـي الفلسطينية، سيقابل بقصرار فلسطيني على إتمامها، خاصة بعد إ 
 الثاني الماضي، مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

وبشأن سال  المقاومة، بين أنه لم يطر  على طاولة الحوار بين الفصائل أو على طاولة الحوار بين 
د حكومة تسير على هذا وذكر مهنا أن نظرية عباس ال تؤمن بالمقاومة تماًما، وهو يري فتل وحماس.

 االتجاه، فيما تدرك حماس والقو  الفلسطينية أن المقاومة شكل أساسي من أشكال مقاومة االحتالل.
وحول موضوم العقوبات واستمرارها على غزة، أشار إلى أن فرضـها علـى غـزة مـن حيـث المبـدأ، أمـر 

 خاطئ، واستمرارها خطأ مخر.
تشــارك فــي حكومــة فلســطينية تــأتي تحــت ســقف اتفاقيــة أوســلو وأكــد أن الجبهــة الشــعبية ال يمكــن أن 

 .1993الموقعة بين منظمة التحرير و)إسرائيل( برعاية أمريكية ودولية، في سبتمبر/ أيلول لعام 
 وأضاف: "الجبهة الشعبية تريد حكومة وطنية ال تلتزم بأوسلو وقيودها وتدعم الفقراء من شعبنا".

 2/1/2018فلسطين أون الين، 
 

 وصرف رواتبهم كخطوة داعمة للمصالحة غزة تلبية مطالب موظفيلعباس لبطش يدعو ا .00
عّبـــر القيـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي خالـــد الـــبطن فـــي كلمـــة ممثلـــة عـــن القـــو  الوطنيـــة : غـــزة

واإلسالمية عن أسـفه السـتمرار معانـاة المـوظفين، قـائاًل "كـم هـو صـعب علـى نفوسـنا أن نتحـدث عـن 
 ي ظل انتفاضة القدس والمخاطر المحدقة بقضيتنا".قضايا مطلبية ف

جــاء ذلــك خــالل مســيرة حاشــدة لعشــرات اآلالف مــن المــوظفين انطلقــت مــن ســاحة الجنــدي المجهــول 
صوب مقر مجلس الوزراء غرب مدينـة غـزة، وسـط هتافـات وشـعارات تـدعو لصـرف رواتـبهم، وأخـر  

 تطالب بتسكينهم أسوًة بموظفي السلطة.
كم هو مؤلم أن يخـرج مـن  ،كم هو محزن أن يبقى الموظفون بال رواتب ومستحقاتوأضاف البطن "

حمي الوطن على طوال السنوات الماضية للمطالبـة برواتبـه؛ إنـه أمـر مـؤلم أن نبقـى ننـادي بالمطالبـة 
ودعــا الــبطن الــرئيس محمــود عبــاس لحــل هــذا الملــف وتلبيــة مطالــب المــوظفين  بحقــوق المــوظفين".
 .كخطوة داعمة للمصالحة وصمود الموظفين في مواجهة تهويد القدسوصرف رواتبهم؛ 

 3/1/2018السبيل، عمان، 
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 لدى جمعيات حقوقية أمازيغية أثارت غضبا   المغرب فيمشعل  تصريحات": هسبريس"جريدة  .02
مــاس خالــد مشــعل التهامــات حمتابعــات: تعــرض الــرئيس الســابق للمكتــب السياســي لحركــة  -الربــاط 
 من قبل أوساط في المغرب بسبب تصريحاته عن عروبة المملكة.” يةالعنصر ”حادة بـ

اإللكترونيـــة بـــأن تصـــريحات مشـــعل أثنـــاء زيارتـــه إلـــى المملكـــة فـــي أوائـــل  "هســـبريس"وأفـــادت جريـــدة 
خطابـــا عنصـــريا وعرقيـــا “األســبوم الماضـــي أثـــارت غضـــبا لــد  جمعيـــات حقوقيـــة أمازيغيـــة رأت فيهــا 

 ، بحسب وصفها.”وشوفينيا
واتهمـــت  هـــذا الخطـــاب.” إدانـــة“الفدراليـــة الوطنيـــة للجمعيـــات األمازيغيـــة فـــي بيـــان لهـــا عـــن  وأعربـــت

 ، على حد تعبيرها.”العداء لوحدة المغرب مع أمازيغيته"حماس بـ حركة الفيديرالية األمازيغية
 2/1/2018، رأي اليوم، لندن

 
 بعد تنفيذ غارةاإلسرائيلية على االنسحاب  المروحياتتجبر  بغزة مضادات المقاومة .02

قصــف الطيــران الحربــي اإلســرائيلي، فــي ســاعة مبكــرة مــن فجــر يــوم الثالثــاء، موقعــا للمقاومــة : غــزة
الفلسطينية وسط قطام غزة، دون أن يبلغ عن وقوم إصابات في األروا ، في حـين تصـدت المقاومـة 

 الفلسطينية للطيران المروحي اإلسرائيلي.
" أغـارات فـي سـاعة مبكـرة مـن أباتشـين طائرات مروحية من نوم "وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" إ

فجـر اليــوم علــى موقــع البحريــة التــابع لـــ "كتائــب القســام" الــذرام العســكري لحركــة "حمــاس" غــرب مدينــة 
 .صواريخدير البلل وسط قطام غزة وأطلقت تجاهه ثالثة 

لطيـــران المروحـــي الـــذي نفـــذ وأضـــاف أن المضـــادات األرضـــية التابعـــة للمقاومـــة الفلســـطينية تصـــدت ل
عملية القصف وأطلقت تجاهه عدة صليات من الرصاق الثقيل وأجبرته على مغادرة األجواء بسرعة 

 دون أن تتم إصابته.
 2/1/2018قدس برس، 

 
 تتعلق بالمقاومةتمويل أنشطة بحجة ل كآالف الشوا عشراتاالحتالل يصادر الضفة:  .02

ل مــن منــازل المــواطنين فــي بلــدة كائيلي، عشــرات مالف الشــواصــادرت قــوات االحــتالل اإلســر : رام هللا
 جماعين قضاء نابلس ومدينة الخليل، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

وبحســب مصــادر محليــة، فــقن األشــهر الثالثــة األخيــرة شــهدت مصــادرة ممتلكــات متنوعــة للمــواطنين، 
د ملكيتهـا لمـواطنين فـي أنحـاء الضـفة والقـدس، كمـا سيارة، تعو  20شاحنات و 4ملة ثقيلة، و 14منها 
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أجهـزة إلكترونيـة  8كـاميرات تصـوير، و 4لم تسلم األجهزة اإللكترونية مـن المصـادرة، حيـث احتجـزت 
 أجهزة جوال. 4وحواسيب، باإلضافة لـ

 14فــي ذات الســياق ســجلت حــاالت عديــدة لمصــادرة أمــوال ومصــاا ذهبيــة خــالل ذات الفتــرة، منهــا 
، كمـا صـادرت قـوات شـيكلألـف  213صادرة أموال تعـود لمـواطنين ومؤسسـات، تعـادل قيمتهـا حالة م

جراًمـا، وذلـك خـالل اقتحامهـا  5,850االحتالل وتحديدا في شهر نوفمبر مصاًغا ذهبية يعـادل وزنهـا 
 لمنازل المواطنين ومحالت الذهب.

 2/12/2018فلسطين أون الين، 
 

 بالعمل لجر المنطقة للحرب "إسرائيل"زة وقادة معارضة في غ فيليبرمان يتهم جماعات متشددة  .01
ــ اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان، إن بعــض قــادة المعارضــة اإلســرائيلية، يســعون  دفامغــزة: قــال وزيــر ال

 ، في إشارة إلى عدم رغبة حكومته في ذلك.غزة لتوريط الحكومة في حرب جديدة في قطام
إن حمــاس غيــر معنيــة بمعركــة » ذاعــة العبريــة قــال فيهــا ونقلــت عــن ليبرمــان تصــريحات أدلــى بهــا ل

أحـد أحـزاب االئـتالف الحكـومي اليمينـي فـي  «بيتنا إسرائيل»وأشار ليبرمان وهو زعيم حزب «. شاملة
ســـرائيل لهكـــذا معركـــة هـــي  «. تنظيمـــات ســـلفية»تـــل أبيـــب كـــذلك، إلـــى أن مـــن يحـــاول جـــر الحركـــة وا 

جر المنطقة لحرب »ل أبيب مع رغبة السلفية في غزة بـ وتقاطعت مواقف بعض قادة المعارضة في ت
رؤساء المعارضة والمجموعات المسلحة هدفهم واحد وهو االنجرار نحو حرب مع »وأضاف «. جديدة
يعـــالج األمـــور »وعبـــر عـــن موقـــف حكومتـــه إزاء مـــا يحـــدث علـــى الســـاحة بـــالقول إن الجـــين  «.غـــزة

 «.عله ومتى يقوم بذلكبالشكل المطلوب، ويعرف ما الذي يتوجب عليه ف
 3/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "غير مسؤولة"آيزنكوت: الدعوات اإلسرائيلية لرد عنيف على صواريخ غزة  .01

غادي ميزنكوت، أن الدعوات اإلسـرائيلية  اإلسرائيليجين الالناصرة ـ  وديع عواودة: أكد رئيس أركان 
ذلك لعـدم رغبـة إسـرائيل بالتصـعيد نحـو حـرب ، ملمحـا بـ” غير مسؤولة“لرد عنيف على صواريخ غزة 

 جديدة من شأنها أن تصيبها هي األخر  بأضرار متنوعة فادحة.
في معهد هرتزليا للدراسات األكاديمية فـي ذكـر  وفـاة قائـد  "الجين والمجتمع“وفي يوم دراسي بعنوان 

خ غــزة والــذين ســابق للجــين، أمنــون ليبكــين شــاحك، تطــرق ميزنكــوت لــدعاة الــرد بعنــف علــى صــواري
يتهمـــون الحكومـــة والجـــين بالضـــعف والتـــردد، فقـــال إن التصـــريحات باســـتخدام القـــوة القصـــو  ليســـت 

 مسؤولة.
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فــي المقابــل اتهــم ميزنكــوت حركــة حمــاس بتشــجيع عمليــات ضــد االحــتالل فــي الضــفة الغربيــة. ودون 
نسـمع فـي األيــام “تسـمية األصـوات السياســية التـي انتقـدت ضــعف الـرد علـى الصــواريخ مـن غـزة تــابع 

وأوضـل أن إسـرائيل ”. األخيرة تصريحات غير مسؤولة للرد بقوة أكبر وهذا ليس األمر الصحيل لفعله
ال تستطيع تحمل سقوط صاروخ يتيم وهي تستخدم قوة بأقدار متغيرة، زاعما أنه ال يعرف قيام الجين 

جــين أفضـل األدوات. حمــاس يملـك ال»وأضــاف «. غيـر إرهـابي»وال مـرة واحـدة بتوجيــه نيرانـه لهــدف 
تمنــع التصــعيد رغبــة منهـــا فــي المحافظــة علــى الهـــدوء فــي غــزة قــدر اإلمكـــان، وفــي المقابــل تشـــجيع 

ربية على غرار عمليات تنظيم الدولة. لقـد عبرنـا سـنتين صـعبتين لكننـا غعمليات فردانية في الضفة ال
ود نية للجين فـي دهـورة األوضـام منوها لعدم وج». نجحنا بتثبيت الواقع هناك بفضل سياسة رشيدة 

اجتماعيــة  -فـي غـزة معتبــرا أن واقعهـا مركــب يعـين فيــه مليونـان مــن الفلسـطينيين بظــروف اقتصـادية
قاسية جدا تنذر بخطر كارثـة إنسـانية وهـذا مـا دفـع حمـاس للتهدئـة والتقـدم نحـو مصـالحة مـع السـلطة 

 «.الفلسطينية وعلينا التذكر أن ذلك يفضي لعدم استقرار
 3/1/2018القدس العربي، لندن، 

 
 ةفي سوري "الهيمنة الشيعية"تحالف واسع لمنع فرض ب عضوا   قد تصبح قريبا   "إسرائيل"آيزنكوت:  .01

تــل ابيــب ـ وكــاالت: أعلــن رئــيس أركــان الجــين اإلســرائيلي، الجنــرال غــادي أيزنكــوت، أن إســرائيل قــد 
 في سوريا.” الهيمنة الشيعية“فرض تصبل قريبا عضوا في تحالف واسع يضم دوال ساعية لمنع 

واتهم أيزنكوت، في كلمة ألقاها يوم الثالثاء في جامعة هرتزليا، الحكومة اإليرانية بالعمل على تشكيل 
لنشر نفوذها يمتـد عبـر العـراق وسـوريا ولبنـان والـيمن والبحـرين وقطـام غـزة، قـائال فـي ” هالل شيعي“

مار اإليرانـي مـن أجـل تحقيـق الهيمنـة اإلقليميـة، سـتجدون انظـروا فقـط إلـى حجـم االسـتث“هذا السـياق: 
 ”.روسيا اليوم“، حسب ”مليون دوالر ومليار دوالر كل عام 700أنه يصل إلى منل حزب هللا ما بين 

فــي األشــهر األخيــرة تنــامى كــذلك االســتثمار علــى الســاحة الفلســطينية “وأضــاف الجنــرال اإلســرائيلي: 
زيـــادة فـــي التمويـــل الســـنوي فـــي قطـــام غـــزة لحركتـــي حمـــاس والجهـــاد بـــدافع رغبـــة فـــي بســـط النفـــوذ، ب
وتطّرق أيزنكوت إلى الملـف السـوري قـائال، إن الجهـود المركزيـة فـي  اإلسالمي إلى مئة مليون دوالر.

الجبهــة الســورية تتمحــور حــول منــع تمركــز إيــران علــى الحــدود اإلســرائيلية، فيمــا أكــد ضــرورة بــذل كــل 
 وبضمنها العسكرية.الجهود في هذا اإلطار 

وكشـــف رئــــيس أركــــان الجـــين اإلســــرائيلي أن ســــوريا تحتضـــن فــــي الوقــــت الـــراهن، حســــب معلومــــات 
ـــــي و 2000اســـــتخباراتية إلســـــرائيل، حـــــوالي  ـــــل مـــــن  8000مستشـــــار إيران ـــــاني ” حـــــزب هللا“مقات اللبن
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ان وقـــدموا مـــن دول مثـــل العـــراق وأفغانســـت” لنفـــوذ إيـــران“مســـلل يخضـــعون  10,000باإلضـــافة إلـــى 
 وباكستان.

 2/1/2018، رأي اليوم، لندن
 

 سياسة تجاه غزة والمزيد من القوة عسكرية لن تجلب الهدوء تملكالحكومة ال : ليفني .01
أقــرت وزيــرة الخارجيــة الســابقة لالحــتالل الصــهيوني، وزعيمــة حــزب الحركــة، أن : ترجمــة -الناصــرة 

 جديدة.  الستراتيجيةاجة استخدام المزيد من القوة ضد غزة لن يجدي، مشددة على الح
وقالت ليفني في لقاء مع "واال" العبـري: إن الحكومـة )اإلسـرائيلية( ال تملـك سياسـة تجـاه غـزة، والمزيـد 

 من القوة وعملية )عسكرية( أخر  لن تجلب الهدوء.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى خط دبلوماسي يؤدي إلى نزم السـال  فـي قطـام غـزة، ونحـن بحاجـة إلـى 

نعم، عند الضرورة، والجين يعرف كيف يفعل ذلـك"،  -تقول: القوة العسكرية ضد حماس  يةاستراتيج
وأشارت إلى أن نتنياهو عندما كان في المعارضة طالب بالقضاء على حماس "في  على حد تعبيرها.

(، ثم جاء ليبرمان، وأصبل أيضا وزيرا، ولم يفعل 2009-2008عملية الرصاق المصبوب )عدوان 
؟ أخـــذنا علـــى عاتقنـــا وت ذلـــك". ســـاءلت ليفنـــي: "مـــا هـــي الخيـــارات المتاحـــة إلســـرائيل؟ غـــزو غـــزة كـــال 

مســؤولية كــل الماليــين هنــاك؟ نحــن ال نريــد. إعــادة إقامــة غــون قطيــف؟ نحــن حقــا ال نريــد. والخيــار 
الثـــاني هـــو أن تعـــين الحكومـــة بـــين جولـــة وجولـــة، كمـــا هـــو حـــادث اآلن وهـــي ليســـت جيـــدة بمـــا فيـــه 

  أحسد السكان الذين يعيشون على السياج في هذه الحالة". الكفاية. ال
 2/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الكنيست: قانون" القدس عاصمة إسرائيل الموحد ة" لن يغي ر الحقيقةبعرب النواب ال .22

قال النواب العرب في الكنيسـت إن هـدف القـانون الـذي صـوت عليـه : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
هـــو وضـــع العراقيـــل والعقبـــات أمـــام أي محاولـــة مســـتقبلية للقيـــام  االثنـــينرلمـــان اإلســـرائيلي صـــبا  الب

 بمفاوضات وعملية سالم حقيقية وجدية يتم من خاللها االنسحاب من القدس المحتلة.
وقال النواب العرب في القائمة المشتركة إن "قانون القدس عاصمة إسرائيل الموحـّدة لـن يغّيـر الحقيقـة 

 أن القدس مدينة عربية فلسطينية ُمحتلة".ب
"القدس ستبقى عربية فلسطينية إسـالمية والقـدس هـي عاصـمة دولـة فلسـطين ولـن  وقال النواب العرب

 تستطيع مثل هذه القوانين تغيير هذه الحقيقة أو تغيير هذا الواقع".
 2/1/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
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 عليها بسيادة حقيقية "إسرائيل"قدان شعور زعبي: "قانون القدس" يدل على فحنين  .21
اعتبرت النائبة عـن التجمـع الـوطني الـديمقراطي والقائمـة المشـتركة، حنـين زعبـي، أن : محمود مجادلة

مصــــادقة الكنيســــت فجــــر الثالثــــاء، بــــالقراءتين الثانيــــة والثالثــــة علــــى قــــانون أســــاس "القــــدس عاصــــمة 
بسـيادة حقيقيـة علـى القـدس، وأنـه أضـعف مـن الـتحكم  إسرائيل"، يـدل علـى عـدم شـعور الدولـة العبريـة

 بقرادة اإلنسان الفلسطيني وتوقه للحرية.
وِفــي تصــريحها حــول القــانون، أكــدت النائبــة زعبــي أن "إســرائيل تعتقــد أنهــا بتلــك التشــريعات تفــرض 

تخلق االحتالل كأمر واقع ال يمكن فـرض التراجـع عنـه، بينمـا الحقيقـة أن هـذه القـوانين تجعـل مـن الـ
من االحتالل أمرا ال يمكن التراجع عنه"، وأضافت أن "قوانين االحتالل علـى خطورتهـا تبقـى أضـعف 
مــن الــتحكم بــقرادة اإلنســان الفلســطيني وتوقــه للحريــة وللســيادة علــى أرضــه، وأن دحــر االحــتالل لـــن 

 يمنعه أغلبية برلمانية".
 2/1/2018، 48عرب 

 
 بعمليات عسكرية 9بينهم  سرائيليا  إ جنديا   55: مقتل الجيش اإلسرائيلي .20

كشــف تقريــر صــادر عــن مكتــب النــاطق باســم جــين االحــتالل اإلســرائيلي، عــن أن : مجيــد القضــماني
 .2011، هو األعلى منذ 2017عدد الجنود الذين أقدموا على االنتحار في عام 

يــوم الثالثـاء، نقـال عــن وجـاء فـي معطيـات نشــرتها القنـاة اإلسـرائيلية الثانيــة علـى موقعهـا اإللكترونـي، 
المنصـرم، ومـع أن  2017جنديا أقدم على االنتحار فـي عـام  16قسم القو  البشرية في الجين، أن "

 ".2011العدد بقي في حدود مستويات السنوات السابقة، إال أنه يعتبر األعلى منذ عام 
جــين االحــتالل العــام  إلــى ذلــك، وبحســب المعطيــات الــواردة، بلــغ العــدد اإلجمــالي للجنــود القتلــى فــي

جنـديا مخـر لقـوا حـتفهم  12، باإلضـافة إلـى 16جنديا، من ضـمنهم حـاالت االنتحـار الــ  55الماضي 
 حـــاالت 9وقتلـــوا فـــي حـــوادث علــى صـــلة بالتـــدريبات العســـكرية واألســـلحة،  جنـــود 9وحــوادث ســـير، ب

لــى صــلة بتنفيــذ قتلــوا فــي عمليــات عســكرية، وجنــديان قــتال فــي ظــروف ع مخــرين 7ونتيجــة المــرض، 
عمليــات"، علًمـــا أن خمســـة جنـــود، علـــى األقـــل، قتلـــوا فـــي عمليـــات طعـــن متفرقـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة 

 المحتلة.
 2/1/2018، 48عرب 
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 مليون زائر 3.6مسجلة  2017في  %25تقفز  اإلسرائيليةالسياحة  .22
لى إسـرائيل زادت فـي رويترز: قالت وزارة السياحة في حكومة نتنياهو، أمس، إن السياحية إ -القدس 
 5.8مليــار شــيكل ) 20مليــون شــخق مــا جلــب إيــرادات بقيمــة  3.6إلــى مســتو  قياســي بلــغ  2017

 18ألف سـائل العـام الماضـي تلقـت الـدعم مـن  700وأضافت الوزارة إن الزيادة البالغة  مليار دوالر(.
يــران إلــى منتجــع مســار طيــران جديــدا إلــى مطــار بــن جــورين فــي تــل أبيــب وكــذلك زيــادة رحــالت الط

 إيالت المطل على البحر األحمر والتي تلقى بعضها دعما من الوزارة.
ومثلـت الواليـات المتحـدة وروسـيا  في المئة. 46وزادت السياحة القادمة من الصين إلى إسرائيل بواقع 

القدس  وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر مصادر السياحية القادمة إلى إسرائيل العام الماضي. وتصدرت
 مقاصد السائحين تلتها تل أبيب.

 3/1/2018، األيام، رام هللا
 

 : قرار الكنيست باطلفلسطينيةهيئات إسالمية  .34
اعتبرت هيئات إسالمية فلسطينية أن مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على مشروم قانون جديد بشأن 

 األقصى لمواجهة التهويد.، كما دعت جميع المسلمين لشّد الرحال إلى المسجد والاأ  القدس باطل  
وفي بيان مشترك، قال مجلس أوقاف القدس، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، 
واإلدارة العامة ألوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك: "نرفض مصادقة الكنيست 

عاصمة موحدة لدولة  باعتبار القدس المحتلة 1980اإلسرائيلي على تعديل قرار الكنيست عام 
إسرائيل، ونعتبر هذا التعديل الذي يسمل لسلطات االحتالل باللعب والعبث بحدود مدينة القدس 

 المحتلة باعتبارها جزءا من سيادة االحتالل، باطال والغيا دينيا وقانونيا".
أفعالهم من  وطالب البيان السياسيين ورجال الدين في العالمين اإلسالمي والعربي بأن "ترقى" ردود

مستو  اإلدانة والخطابات السياسية إلى مستو  الفعل، لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على 
 المقدسات والضغط على دولة االحتالل للكف عن تهويد القدس.

باستئناف  -وخصوصا القائمة العربية المشتركة-كما طالب البيان أعضاء الكنيست اإلسرائيلي 
لعام  478نما طالب البيان مجلس األمن الدولي بتطبيق قرار المجلس رقم العمل إللغاء القرار، بي

القاضي بأن جميع اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير طابع مدينة القدس ووضعها  1980
 القانوني، هي إجراءات الغية وباطلة.
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ألقصى المبارك كما دعت الهيئات الموقعة على البيان جميع المسلمين لشّد الرحال إلى المسجد ا
لتفويت الفرصة على االحتالل في تنفيذ أطماعه لتفريغ األقصى من المسلمين وملئه بالمقتحمين 

 اليهود، وفقا للبيان.
 2/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 2017ألف مولود جديد بغزة خالل  58من  أكثر": ألحوال المدنية"ا .35

عن اإلدارة العامة لاحوال المدنية بوزارة أفادت إحصائية صدرت صبا  اليوم األربعاء، : غزة
ألف مولود جديد،  58م تسجيل أكثر من 2017الشق المدني أن قطام غزة شهد خالل العام –الداخلية
كل -مواليد في الساعة 6مولود يوميًا، وبمعدل  160إناث )بواقع  %48.5ذكور، و %51.5بنسبة 

 عشر دقائق مولود جديد(.
مكاتب األحوال المدنية في محافظات قطام غزة الخمسة )الشمال، غزة،  وَبيَّنت اإلحصائية أن

 مواليد ُجدد.  58,303الوسطى، خانيونس، ورفل( سجلت خالل العام المنصرم 
وأوضحت اإلحصائية أن هذا العدد من المواليد المسجلين في السجل المدني الفلسطيني خالل العام 

ن في الخارج الذين تعذر تسجيلهم نتيجة عدم عودة عائالتهم م يأتي بخالف المواليد الفلسطينيي2017
إلى قطام غزة بسبب الحصار وا غالق معبر رفل البري، وخشية تلك العائالت من تقطع الُسبل بهم 

 وفقد مصادر رزقهم بالخارج نتيجة إغالق المعبر.
 3/1/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 طيني بالقدساالحتالل يستولي على عقار فلس .36

استولت طواقم من بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس تساندها قوات أمنية على عقار  ت:وكاال
 فلسطيني بمنطقة باب المغاربة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

وأكد المقدسي عبد العزيز أبو هدوان أن عائلته تملك المخزن الذي تبلغ مساحته نحو ثمانين مترا 
وأن قوات االحتالل وطواقم البلدية اقتحمته صبا  اليوم وأخلت محتوياته بزعم وقوعه في  مربعا،

 منطقة حدائق تنفذها البلدية.
وأفادت مراسلة الجزيرة نت أسيل جندي بأن طواقم البلدية والقوات الخاصة شرعت في هدم جزء من 

 المخزن بزعم وقوعه في مساحة تتبع للبلدية.
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ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل تحاول وفي حي سلوان أيضا 
نفرا  18موضحة أن االستيطانية،  فلسطينية من منزلها لصالل جمعية إلعادالإخالء عائلة سمرين 

 يعيشون اآلن في البيت، بينهم ستة أطفال.
 2/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 دسبشأن الق اإلسرائيليةالقوانين أبرز  .37

عدة قوانين وتشريعات تستهدف تهويد مدينة  1948أصدرت حكومات االحتالل اإلسرائيلي منذ نكبة 
 القدس للسيطرة عليها وجعلها "عاصمة موحدة" إلسرائيل.

 ما يلي أبرز القوانين التي أصدرتها سلطات االحتالل بشأن القدس: وفي
بن غوريون يعلن أن القدس الغربية هي رئيس وزراء إسرائيل ديفد  1948كانون األول  ديسمبر/ 3

إلى  1949عاصمة إلسرائيل، وقام هو وعدد من الوزراء بنقل مكاتبهم في ديسمبر/كانون األول 
 الشريط الغربي المحتل.

الجين اإلسرائيلي يصدر أمرا يقضي بحل مجلس أمانة القدس العربي  1967حزيران  يونيو/ 29
 المنتخب )مجلس البلدية( وهو ما خّول وزير الداخلية صالحية اإلعالن عن توسيع بلدية القدس.

الكنيست اإلسرائيلي يسن قانونا أساسيا يعلن فيه القدس الموحدة بشرقها  1980تموز  يوليو/ 30
 ئيل.   وغربها عاصمة دولة إسرا

كيلومتر مربع وتساوي  600السلطات اإلسرائيلية ترسم حدودا لمدينة "القدس الكبر " تمتد على  1993
 من مساحة الضفة الغربية. وتشرم في بناء أحياء استيطانية فيها وتعزيزها ببنى تحتية. 10%
دأ في بناء جدار حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون تب 2002حزيران  يونيو/ 23

 الفصل العنصري في قلب الضفة الغربية، الذي فصل العديد من أحيائها عنها.
لتطوير  2021إلى  2016الحكومة اإلسرائيلية تعلن عن خطة خماسية تمتد من  2016أيار  مايو/

"تهويد " القدس تشتمل على مشاريع استيطانية ومواصالت وقطار هوائي، واآلالف من الوحدات 
 تيطانية في القدس المحتلة.  االس

الكنيست اإلسرائيلي يوافق على قانون "القدس الموحدة" الذي ينق على  2018كانون الثاني  يناير/ 2
تسليم أي جزء منها سيكون منوطا بمصادقة غالبية نيابية  أن االنسحاب من شطرها الشرقي أو

 ل مئة وعشرين.استثنائية ال تقل عن ثمانين عضوا من أعضاء الكنيست من أص
صوتوا ضده بعد جلسة نقان استمرت عدة ساعات. وقبيل  52نائبا مقابل  64وقد أيد القانون 

التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السما  بالعمل على فصل بلدات وأحياء 
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ائيلية عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسر 
 جديدة. 

 2/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 الحكومة ال يتم إال من خاللنا تمكينموظفو غزة:  .38
يوم الثالثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة ، نظم مئات الموظفين الفلسطينيين في قطام غزة: غزة

 بحقوقهم المشروعة التي نصت عليها اتفاقيات المصالحة في القاهرة.
يعقوب الغندور خالل كلمة له أمام مجلس الوزراء الفلسطيني:" إن حكومة  وقال نقيب الموظفين

زالت تتنكر لحقوق موظفي غزة وهذا يدل على أن المصالحة مصيرها الفشل، ثالثة  ماالحمد هللا 
 شهور مضت على جهود المصالحة ومعاناة الموظفين مازالت مستمرة".

موظف وعائالتهم في قطام  ألف 40على أكثر من  باإلعدامأن حكومة الحمد هللا تحكم  إلىوأشار 
غزة بتنكرها المستمر، "ومن هنا ندعو حكومة الحمد هللا إلى الرحيل لعدم استجابتها لمطالبنا العادلة 

 وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
 وأكد الغندور على التمسك بحقوق الموظفين ومطالبهم العادلة، مشيرا إلى أن التمكين الفعلي للحكومة

 يتم عبر بوابة الموظفين وا عطائهم حقوقهم.
 وشدد على أن حقوق الموظفين كاملة، هي ثابتة ال تقبل المساومة أو المساس بها.

 2/1/2018، فلسطين أون الين
 

 للمنظومة الصحية في غزة سريعتحذيرات من انهيار  .39
ي األدوية والمستهلكات رام هللا: حذر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أمس، من النقق الشديد ف

الطبية في مشافى قطام غزة، مؤكدا أن هذا التدهور يمكن أن يعرض صحة مرضى القطام 
لمخاطر حقيقية بسبب نفاد صرف األدوية والعالجات الدورية لهم نظرًا لعدم توفرها في المرافق 

 الطبية في القطام. 
ريع لكافة رساالت األدوية والمستلزمات وناشد المركز وزارة الصحة في رام هللا ضمان التدفق الس

الطبية الالزمة للمرافق الصحية في قطام غزة، مشيرا إلى أنه وفقًا لمتابعته فقد حذرت وزارة الصحة 
بغزة، من مخاطر استمرار نقق األدوية والمستهلكات الطبية على الوضع الصحي العام في قطام 

كافة العمليات الجراحية والخدمات الطبية خالل غزة، بما في ذلك الخشية من اإلقدام على وقف 
 األيام المقبلة في مشافي القطام.
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وحسب د. منير البرن، مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة فان قطام غزة يدخل مرحلة االنهيار 
السريع في المنظومة الصحية، جراء توقف توريد األدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة في 

 رام هللا.
 3/1/2018، الشارقة، الخليج

 
 سرىاألأمر اعتقال إداري بحق   41سلطات االحتالل ُتصدر  .41

أفادت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت : رام هللا
 أمر اعتقال إداري بحق أسر  فلسطينيين، بينهم نائب في المجلس التشريعي. 41مؤخًرا نحو 

أمر اعتقال  16يوم الثالثاء، إن سلطات االحتالل أصدرت ، قالت الجمعية الحقوقية في بيان لهاو 
 أسيًرا. 25إداري ألول مرة، وجددت االعتقال لـ 

شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق  6 -3وأوضحت أن أوامر االعتقال اإلداري تراوحت بين 
 داري.أسر  أمضوا أشهًرا وسنوات ضمن االعتقال اإل

 2/1/2018، قدس برس
 

 إسراء جعابيص... هل من يستجيب لنداء الجرح؟ .40
منى هي شقيقة األسيرة الفلسطينّية إسراء جعابيق التي تقبع في : محمد محسن -القدس المحتلة 

سجون االحتالل اإلسرائيلي. تتحّدث إلى "العربي الجديد" عّما جر  مع إسراء وعن وضعها اليوم، 
نقاذها.مناشدة العالم   باسم عائلتها وباسم ابن شقيقتها النظر في قضّيتها وا 

خالل واحدة من جوالت التحقيق مع األسيرة الفلسطينية إسراء جعابيق، من حّي جبل المكبر في 
القدس المحتلة، عرضت إحد  مجّندات االحتالل أصابعها أمامها قائلة: "انظري إلى أصابعي 

 فال". لكّن إسراء رّدت: "أنا أيضًا لي أصابع لكّنها ُقطعت".  الجميلة. أنا لي أصابع. أّما أنت
عامًا، لطالما كان قاسيًا جدًا وقد تعّرضت خالل  33والتحقيق مع إسراء التي تبلغ من العمر اليوم 

جوالته المختلفة لشّتى أنوام الضغط والتعذيب الجسدي والنفسي، على الرغم من إصابتها. وتخبر 
إسراء، أّن المحققين كانوا يقولون لها إّن "أهلك تخّلوا عنك وال يريدون رؤيتك  منى جعابيق، شقيقة

أبدًا". تضيف لـ "العربي الجديد" أّنهم "لم يبلغوها بأّننا استمتنا لرؤيتها. وهم كانوا يحضرون لها مرمة 
 ويجعلونها تنظر فيها إلى وجهها". 

لجريحة والمشّوهة نتيجة الحريق الذي اندلع في وتؤكد منى أّنه "تعذيب نفسي قاسأ لم يرحم إسراء ا
سيارتها. وهي اليوم تعاني األمّرَين مّما حّل بها على الرغم من مرور عاَمين على إصابتها. فهي ما 
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زالت في حاجة إلى عمليات جراحية في أماكن عّدة من جسدها المصاب. عدا عن ذلك، هي بالكاد 
السجن وفي حاجة إلى مرافقة لالعتناء بها". وتشير منى  قادرة على تدّبر شؤونها الشخصية داخل

إلى أّن "األسيرة علياء العباسي التي كانت تعتني بها وتعينها داخل سجنها تحّررت، ولم تبَق إلى 
 جانبها سو  أسيرات صغيرات في السّن ال يستطعَن مساعدتها". 
ا تناقلته مواقع إخبارية عّما تعّرضت بعد مرور أكثر من عامين على إصابة إسراء واعتقالها، وبعد م

، تشّدد منى على أّن شقيقتها كانت "ضحية خلل أصاب 2015أكتوبر/ تشرين أول  11له شقيقتها في 
سيارتها وهو ما يدحض ادعاءات االحتالل بأّن إسراء كانت تنوي تنفيذ هجوم بسيارتها على القوات 

 اإلسرائيلية عند حاجز الزعيم". 
أّن "االحتالل سارم إلى اتهام إسراء بمحاولة استهداف جنوده على الحاجز، علمًا أّن  وتشير منى إلى

ما حدث معها كان قبل الحاجز بمسافة طويلة. واألهّم أّنه لم يقع أّي انفجار في السيارة على خالف 
أصيبت ما تناقلته وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، وكانت إسراء المتضررة الوحيد. فقد 

في المائة من جسدها، خصوصًا في مناطق  65بحروق بالغة الخطورة ألحقت األذ  بأكثر من 
الوجه واليَدين والعيَنين. أّما شرطي االحتالل الذي زعم أّنه أصيب، فلم يتعّرض ألّي خدن وظهر 

 بعد الحادث مباشرة وهو ينّظم حركة السير في المكان". 
شقيقتي يقيم اآلن معنا في القدس، وهو يرافقنا في زياراتنا ألّمه  في السياق، تخبر منى أّن "نجل

األسيرة. لكن في المّرة األخيرة، أبلغونا بأّنهم لن يسمحوا له بزيارة أّمه كونه ال يحمل رقم بطاقة 
 هوية. وهو ما يعني أّن الطفل سوف ُيحَرم من رؤية أّمه خالل السنوات العشر المقبلة". 

رة قصيرة، تلّقت منى رسالة من شقيقتها إسراء تناشدها فيها أن يقف الجميع معها إلى ذلك، وقبل فت
ومع سائر األسيرات، مؤكدة حاجتها إلى العالج من مثار حروقها التي تعّوق ممارستها حياتها 
الطبيعية. وتقول منى: "لعّل من حّق إسراء أن ُيستجاب طلبها، فظروف االعتقال التي تخضع لها 

 ات األخريات رهيبة وهّن في حاجة إلى أن ُيسَمع صوتهّن في العالم كله".مع األسير 
 3/1/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 على قطاع غزة اقتصاديا  األسوأ  2017خبير اقتصادي: عام  .42

كان األسوأ اقتصاديا على قطام غزة،  2017قال الخبير االقتصادي ماهر الطبام إن عام : غزة
 في البنى التحتية، وكافة القطاعات االقتصادية.حيث لم يطرأ أي تحسن 

، وبالرغم 2017، أنه مع نهاية عام 31/12/2017 وأوضل الطبام في تقرير صدر عنه، يوم األحد
من انطالق المصالحة الفلسطينية في الربع األخير من العام الحالي، إال أن االقتصاد في قطام غزة 
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رضها إسرائيل على قطام غزة للعام الحادي عشر على ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تف
التوالي، هذا باإلضافة إلى الحروب، والهجمات العسكرية اإلسرائيلية المتكررة على قطام غزة، والتي 
عمقت من األزمة االقتصادية، نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته للبنية التحتية، وكافة القطاعات، 

 واألنشطة االقتصادية.
، خصوصا في القطام االقتصادي أد  إلى تداعيات اإلعمارإلى أن التأخر في عملية إعادة  وأشار

خطيرة على األوضام االقتصادية في قطام غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من 
على كافة النواحي  اإلعمارتداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطام غزة، وتأخر عملية إعادة 

 ية، واالجتماعية، والصحية، والبيئية.االقتصاد
 وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

 
 معدالت البطالة

ارتفاعا غير مسبوق في معدالت البطالة، وبحسب مركز اإلحصاء، فقن معدل  2017شهد عام 
، وتجاوز عدد العاطلين عن 2017في الربع الثالث من عام  %46.6البطالة في قطام غزة قد بلغ 

 ألف شخق. 243ما يزيد عن العمل 
وبحسب البنك الدولي فقن معدالت البطالة في قطام غزة تعتبر األعلى عالميا، وارتفعت معدالت 

سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم  29-20البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 
 .%67متوسط، أو بكالوريوس في قطام غزة لتتجاوز 

 
 إلعمارعملية إعادة ا

، لم تبدأ عملية إعادة اإلعمار الحقيقية وما 2014بعد مرور أكثر من ثالثة أعوام على حرب صيف 
زالت تسير ببطء شديد، ومن أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة اإلعمار استمرار الحصار 

اء وفق سنوات، واستمرار إدخال مواد البن 10اإلسرائيلي المفروض على قطام غزة منذ ما يزيد عن 
"، حيث إن كمية ما تم إدخاله من مادة GRMاآللية الدولية المعمول بها حاليا "ملية إعمار غزة "

 31/12/2017حتى  14/10/2014للقطام الخاق إلعادة إعمار قطام غزة خالل الفترة من  اإلسمنت
الفترة،  من احتياج قطام غزة ل سمنت خالل نفس %30ال تتجاوز مليوني طن، وهي ال تمثل سو  

ماليين طن، خالل نفس الفترة لتلبية االحتياجات الطبيعية فقط، وال  6حيث إن قطام غزة يحتاج إلى 
لحاالت إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خالل حرب  اإلسمنتمن  %38تزال هناك حاجة إلى 

 .2014عام 
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دات السكنية التي تم وانعكس ذلك بشكل واضل على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوح
، فما تم إنجازه وعلى سبيل 2017استهدافها خالل العدوان، وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر 

 11,000وحدة سكنية من جديد من أصل  5,755المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا إعادة بناء 
 التي تم تدميرها بشكل كلي. فقط من كافة الوحدات %50وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 

تم استهدافها في كافة  التيأما على صعيد القطام االقتصادي، حيث بلغ عدد المنشآت االقتصادية 
منشأة اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن  5153القطاعات )التجارية، والصناعية، والخدماتية( 

  عمار.مليون دوالر، وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني ل 152
وقدرت تكاليف إنعاشها وا عادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية ل نعان المبكر 

عادة مليون دوالر، لكن لاسف الشديد حتى يومنا هذا فقن المبالغ التي تم  566بحوالي  اإلعمار وا 
ل المنحة مليون دوالر فقط من خال 25تخصيصها إلعادة إعمار القطام االقتصادي تقدر بحوالي 

من إجمالي أضرار القطام االقتصادي، وتم رصد معظم  %16.5القطرية والكويتية، وهي ال تتجاوز 
منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي  3,200تلك المبالغ إلعادة إعمار، وتعويض 
 بسيط، وبعض القطاعات الصناعية.

 
 الواردات والصادرات –معبر كرم أبو سالم

أي تغير في واقع المعابر، فكافة معابر قطام غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر  2017د عام لم يشه
كرم أبو سالم، وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق اآللية السابقة لما قبل الحرب على قطام 

ة، غزة، فلم يتغير أي شيء على ملية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الوارد
 ونوم وكمية البضائع الواردة.

وما زالت "إسرائيل" تمنع دخول العديد من السلع، والبضائع، والمواد الخام، والمعدات، واآلليات، 
والماكينات، وقطع الغيار، وعلى رأسها مواد البناء، والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق ملية إعمار 

 والبوسكورس(. –والحديد –والحصمة –غزة إلدخال مواد البناء )االسمنت
، 2016خالل عام  اإلغالقومن خالل رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، وأيام 

من  %30، وهو ما يمثل 2017يوما خالل عام  112فقد بلغ عدد أيام إغالق معبر كرم أبو سالم 
باإلضافة إلى اإلغالق في عدد أيام العام، حيث يتم إغالق أيام الجمعة والسبت من كل أسبوم، 

 األعياد اليهودية.
 107,479، مقارنة مع 2017شاحنة خالل عام  115,741وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطام غزة 

من مختلف األصناف المسمو  دخولها إلى قطام غزة باستثناء عدد  2016شاحنة خالل عام 
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شاحنة  317اليومية الواردة إلى قطام غزة شاحنات المحروقات الواردة، وبلغ متوسط عدد الشاحنات 
 .2017خالل عام 

شاحنة إلى  1,630وعلى صعيد خروج البضائع من قطام غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 
، 2016شاحنة خالل عام  2,129أسواق الضفة الغربية، واألسواق اإلسرائيلية، والخارج، مقارنة مع 

 صادرة من قطام غزة قبل فرض الحصار.من عدد الشاحنات ال %35وهذا يمثل 
 31/12/2017، الين أون فلسطين

 
 إسرائيلي رفيع لمسؤولمواقع عبرية: مصر تلغي زيارة  .22

أفادت وسائل إعالم مصرية، نقال عن مواقع عبرية، بأن القاهرة، ألغت زيارة لمدير عام وزارة 
 صمة إلسرائيل.الخارجية اإلسرائيلية على خلفية االعتراف األمريكي بالقدس عا

ونقل موقع قناة "صد  البلد" المصرية، عن موقع "واال" العبري، قوله: "زيارة كانت من المقرر أن 
يقوم بها مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، يوفال روتم، الشهر الماضي إلى العاصمة المصرية 

لد ترامب بالقدس عاصمة القاهرة، إال أنها ألغيت على خلفية اعتراف الرئيس األمريكي دونا
 إلسرائيل".

وفقا لـ"صد  البلد"، فقد أشار "واال" إلى أن الزيارة التي ألغيت هي األولى لروتم إلى مصر منذ توليه 
ونقل "واال" عن مصادر مطلعة على الواقعة قولها إن مصر ألغت الزيارة بعد حالة الغليان  المنصب.

ن ترامب، ورفضت وزارة الخارجية اإلسرائيلية التعليق على التي شهدها العالم العربي في أعقاب إعال
 الموضوم.

 2/1/2017، األيام، رام هللا
 

 عن االضطرابات السياسية في مصر إسرائيليسعد الدين إبراهيم يشارك في مؤتمر  .22
ـ من تامر هنداوي: شّن رواد مواقع التواصل االجتماعي في مصر هجومًا « القدس العربي»القاهرة ـ 

ى سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، بعد الكشف عن مشاركته في عل
 مؤتمر تنظمه جامعة تل أبيب اإلسرائيلية عن مصر.

تمت دعوة إبراهيم إللقاء محاضرة بشأن ثورات «: »موشيه ديان لدراسات الشرق األوسط»وقال مركز 
أيام،  3تل أبيب في إطار جلسات يتم عقدها على مدار  الربيع العربي، أمس الثالثاء، في جامعة

ويحاضر إبراهيم، وفًقا «. االضطرابات السياسية في مصر: نظرة جديدة على التاريخ»تحت عنوان 
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في ورشة « تل أبيب»للمركز، برفقة عدد من المتخصصين في شؤون الشرق األوسط في جامعة 
 .1919عام على ثورة  100دولية تقيمها الجامعة عن مصر بمناسبة مرور 

 3/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 األردن: الخطوات أحادية الجانب الهادفة لتغيير وضع القدس باطلة والغية .22
دان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تبني الكنيست اإلسرائيلي مساء أمس  :بترا -عمان

لذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس قانونًا معداًل لما ُيسمى بقانون أساس القدس، وا
 يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

، كما أن القدس هي 1967وأّكد المومني أن القدس الشرقية هي جزء من األراضي المحتلة عام 
إحد  قضايا الوضع النهائي التي ُيحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 

 ئيلي ووفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.واإلسرا
وشدد على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع 
القدس باطلة والغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما ُيسمى بـ"قانون أساس القدس" الذي تم 

 التصويت لصالل تعديله مساء أمس.
إسرائيل مؤخرًا، مثل سن هذا القانون وتصويت  اتخذتهامن خطورة الخطوات التي كما حّذر المومني 

اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي 
 تقوض حل الدولتين.

 2/1/2018، الغد، عم ان
 

 لتأسيسه 25حتفل بالذكرى تحت شعار "القدس عنوان المرحلة".. "العمل اإلسالمي" ي .21
من  أولنظم حزب جبهة العمل اإلسالمي فرم عين الباشا حفاًل في مخيم البقعة  :بترا –عين الباشا 

 أمس، بمناسبة الذكر  الخامسة والعشرين لتأسيسه تحت عنوان "القدس عنوان المرحلة".
، ومشاركته السياسية عبر وتخلل الحفل فيلم وثائقي تناول تاريخ الحزب ومواقفه ورؤيته الوطنية

 المجالس النيابية، ومجالس البلديات المتعاقبة ودوره في العمل الحزبي والوطني.
، ال واإلسالميوألقيت في الحفل كلمات عبرت عن موقف الحزب، تجاه ما يجري في الوطن العربي 

تنفيذ  إالقرار ما هو هذا ال أنالقدس، معتبرين  إلىبنقل السفارة األميركية  األميركيسيما القرار 
المرتهنة ل مالءات الصهيونية العالمية وسيطرتها على االقتصاد  األميركية اإلداراتلسياسات 
 .األميركيةوالسياسة 



 
 
 
 

 

 30 ص             4513 العدد:             1/3/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

، وما يميز فلسطين عن غيرها األقصىفلسطين عنوانها القدس، والقدس عنوانها  أنوبين المتحدثون؛ 
 إسالميتفاعل طبيعي ألنه جاء من فكر  األقصىة فيها، وان التفاعل مع قضي األقصىهو وجود 

 األردنيهدد  إنماالخطر الصهيوني الذي يهدد فلسطين وشعبها  أن إلىن يلخدمة المجتمع، منبه
 سياسيا وشعبيا.

 3/1/2018، الغد، عم ان
 

 نصر يرفض نتيجة إحصاء الفلسطينيين أبيالنائب الماروني نعمة هللا  .21
 إدارةتعداد رسمي للفلسطينيين في لبنان من قبل  أولعالن عن سعد الياس: بعد اإل –بيروت 
 أسفرنصر الرقم الذي  أبيأحد أركان الرابطة المارونية النائب نعمة هللا  استغربالمركزي،  اإلحصاء

 نسمة. ألف 174وهو  اإلحصاءعنه 
 كيف هبط عدد»وسأل »إن هذا اإلعالن ستترتب عليه نتائج خطيرة »ورأ  في تصريل أمس 

ألف نسمة حسب  174ألف نسمة حسب قيود وكالة األونروا إلى  332الالجئين الفلسطينيين من 
هل هناك عمليات تجنيس للفلسطينيين خالًفا للدستور، »، مضيفًا «اإلحصاء المركزي اللبناني؟

وهل هناك عملية  ألف نسمة؟! وما هو موقف وزير الداخلية؟! 174ساهمت في تقليق العدد إلى 
 «.ر لتوطين الفلسطينيين في لبنان باعتبار أن عددهم أصبل قلياًل؟ُتحضَّ 
والمطعون  5247/94رقم  20/6/94من الثابت أن مرسوم التجنيس الصادر بتاريخ »نصر  أبيوقال 

فلسطينيًا أسماؤهم واردة في المرسوم المذكور  71747فيه من قبل الرابطة المارونية منل الجنسية لـ 
( وأسماؤهم 25071( وقر  السبع )32564( وجنسيات قيد الدرس )14112القيد ) تحت عنوان مكتومي

وهي مسّجلة كذلك في مديرية  928حتى  909ومن  484حتى  240واردة في المرسوم من الصفحة 
 «.الالجئين الفلسطينيين في لبنان

إن لذي قال إّنني في هذا السياق ُأحّيي جرأة السيد صال  صال  القيادي الفلسطيني ا" وأضاف
ألف معّبًرا عن مخاوفه من  450الواردة في اإلحصاء غير صحيحة وأّن العدد الحقيقي هو  األرقام

وجود نّية إلقفال وكالة أونروا المعنية بقغاثة الالجئين مّما سيجعل الحكومة اللبنانية تتحّمل بمفردها 
ستدعي مناشدتنا؛ فخامة رئيس هذا الكالم الصريل والمسؤول ي كلفة غوث الالجئين الفلسطينيين.

 «.الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب وضع اليد على هذا الملف الخطير ومساءلة اإلحصاء؟!
إن شبل التوطين ومتابعة فضيحة التجنيس يطّل برأسه من جديد لمصلحة إسرائيل التي »وختم 

ن ما قام به هّجرت الفلسطينيين من أرضهم وتضغط لتوطينهم في البلدان التي لجأوا  إليها. وا 
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اإلحصاء المركزي اللبناني يدعو للريبة والتساؤل ولذلك ال بّد من كشف حقيقته ووقف هذه المهزلة 
 «.المسيئة لحّق الفلسطينيين بالعودة وللدستور وبالدستور اللبناني الذي يحّرم التوطين
 3/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 نظام طهران وتهدد استقراره تضعفاإليرانيين جهاز استخبارات إسرائيلي: مظاهرات  .21

قالت وثيقة سرية صادرة عن مركز األبحاث السياسية بوزارة الخارجية اإلسرائيلية، : محمود مجادلة
أحد أجهزة التقديرات االستخبارية في إسرائيل، إن موجة االحتجاجات والمظاهرات اإليرانية أضعفت 

 تقراره.النظام في طهران ويمكنها أن تهدد اس
وجاء في الوثيقة التي ُعممت أمس، على مكتب رئيس الحكومة وأعضاء في المجلس الوزاري 
المصغر لشؤون السياسة واألمن )الكابينيت( والسفارات اإلسرائيلية في الخارج، أن "النظام اإليراني 

جتماعية فوجئ بالمظاهرات وحاول قمعها من خالل حملة اعتقاالت واسعة وتعطيل شبكات تواصل ا
على شبكة اإلنترنت وتعزيز التواجد األمني في المدن القر  الكبر ، ولكنهم حاولوا عدم االنزالق إلى 

 موجة واسعة من العنف".
وأشارت الوثيقة إلى أن "المظاهرات بدأت على خلفية اقتصادية... لكنها سرعان ما أخذت زخًما 

مناهضة للنظام، حرق صور لرموزه وانتقادات الذعة  سياسًيا قوًيا، تضمن المناداة بشعارات استثنائية
 على نفقات النظام في سورية، لبنان واليمن".

واعتبرت الوثيقة أن النظام في إيران يقع تحت سطوة معضلتين: األولى هي ما إذا كان ينبغي اتخاذ 
الداخلية المتنامية،  المزيد من التدابير القمعية للحفاظ على االستقرار، وكيفية التعامل مع االنتقادات

مما يخلق حالة وسطية تنجل من خاللها السلطات في استثمار موارد الدولة في المواطن اإليراني 
 ومصالحها على الساحة اإلقليمية على حد سواء."

 2/1/2018، 48عرب 
 

 األحزاب البحرينية تطلق عريضة شعبية ترفض القرار األميركي حول القدس .21
السياسية في البحرين عريضة شعبية لرفض قرار الرئيس  األحزابعدد من  أطلقت: بترا –السبيل 

 األميركي دونالد ترامب نقل سفارة بالده إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني.
وأكدت األحزاب في عريضتها، أنه ال تسامل مع المس بالمقدسات واالعتداء على الحقوق الفلسطينية 

 ي إيقاف هذه الجريمة النكراء.وأن على المجتمع الدول
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وتستهدف العريضة بنسختيها اإللكترونية والورقية جمع توقيعات الشعب البحريني والمقيمين أفرادا 
ومؤسسات وأحزاب سياسية وجمعيات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات االعتبارية 

ة والرافض لقرار ترامب ولجميع أشكال إلظهار اإلجمام الشعبي البحريني الداعم للقضية الفلسطيني
 وصور التطبيع مع "إسرائيل".

أحزاب الشعب البحريني بكل توجهاته وطوائفه  10الموقعة على الوثيقة وعددها  األحزابودعت 
وتياراته إلى هبة شعبية للتوقيع على العريضة إلعالن الموقف الحقيقي للشعب البحريني المتمسك 

ؤكد أن القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس الشريف هي قضيته األولى بثوابته الوطنية التي ت
 كما هي قضية كل العرب والمسلمين.

وتتضمن العريضة كذلك رفض قرار ترامب والتطبيع بكل أشكاله وصوره وأن مقاطعة الكيان 
جريمة كبر  الصهيوني هي أحد الثوابت الشرعية والوطنية للشعب البحريني وأن أي خروج عنها هو 

 بحق الدور التاريخي المشرف للمملكة قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية.
 2/1/2018، السبيل، عم ان

 
 مليون دوالر 72بـ "إسرائيلية"الهند تشتري صواريخ  .22

أعلنت شركة رفائيل اإلسرائيلية لاسلحة، أن الحكومة الهندية أبلغتها رسميا إلغاء صفقة : محمد وتد
 ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دوالر. ضخمة كانت

ويأتي ذلك أيام قبيل زيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الهند منتصف 
أيام، وذلك ردا للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الهندي،  4يناير/كانون الثاني الجاري وتستمر 
 ضي، حسب ما ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.ناريندرا مودي، إلى البالد بالصيف الما

وألغت وزارة الدفام صفقة عسكرية مع الشركة اإلسرائيلية، التي كان من المفترض أن تحصل 
 قاذفة صواريخ. 300" وSPIKEمالف صاروخ مضاد للدبابات من طراز " 8بموجبها على 

رفائيل" قولها إن "هذه الصفقة وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن شركة "
لغاءها ناجم عن نزام سياسي داخلي في الهند، دون ذكر  عبارة عن صواريخ مضادة للدروم، وا 

 تفاصيل.
ووقعت إسرائيل والهند في نيسان/أبريل الماضي اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دوالر، 

أرض، ومنصات إطالق -وسطة المد  جوتضمن تزويد الهند على مد  عدة سنوات، بصواريخ مت
 وتكنولوجيا اتصاالت.
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وعلى الرغم من إلغاء صفقة نصف المليار دوالر، أعلنت وزارة الدفام الهندية، الثالثاء، في بيان 
نقلته صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية موافقة الحكومة على شراء صواريخ من شركة "رافائيل 

وستستخدم  مليون دوالر. 72إلسرائيلية بتكلفة تصل إلى حوالي أدفانس دفينس سيستمز ليمتد" ا
الصواريخ وهي من طراز براك وتصنعها أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة، على أول حاملة طائرات 

 للهند، يجري تصنيعها حاليا.
 3/1/2018، 48عرب 

 
 حول الطفلة عهد التميمي سنغافورة تحظر فيلما   .21

وثائقي، يصّور الفتاة عهد التميمي التي اعتقلها جين االحتالل بعد أن حظرت سنغافورة عرض فيلم 
 صفعت جندًيا إسرائيلًيا.

وكان من المقرر عرض فيلم "إشعام المقاومة" والذي أخرجه األمريكي، جيسي روبرتس في مسر  
 .2018"ذا بروجيكتور" غًدا الخميس، كجزء من مهرجان "سنغافورة للسينما الفلسطينية" لعام 

عاًما(،  16عاًما(، وعهد التميمي ) 11ويروي الفيلم الوثائقي قصة فتاتين صغيرتين، هما جنى عياد )
 اللتان نشأتا في بلدة "النبي صالل" في الضفة الغربية.

دقيقة تلقى تصنيًفا "غير مسمو  به لجميع التقييمات" من هيئة "إنفوكوم"  59والفيلم الذي يستمر 
ا يحول دون عرضه وتوزيعه في سنغافورة. ووصفت الهيئة سرد الفيلم، الذي لتطوير اإلعالم، وهو م

 تم إخراجه قبل اعتقال التميمي بأنه "مشوه" و"تحريضي".
وحذرت الهيئة من أّن الفيلم الوثائقي "يحّرض النشطاء على مواصلة المقاومة ضد المعتدين 

 ختلفة في سنغافورة".المزعومين" وربما يسبب تناًفرا بين األجناس واألديان الم
 3/1/2018وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 

 
 قراءة قانونية: مصادقة الكنيست على قانون "القدس الموحدة" غير قانوني وغير شرعي .20

)كما هو معلوم صادق الكنيست اإلسرائيلي اليوم الثالثاء : د. حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي
انون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل م على مشروم ق2/1/2018الموافق 

 عضو كنيست(. 80أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إال بموافقة 
، 1967لعام  242القدس الشرقية أرض محتلة بنق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 

، وهي تؤكد على أن 2016لعام  2334، والقرار 1980عام ل 478، والقرار 1973لعام  338والقرار 



 
 
 
 

 

 34 ص             4513 العدد:             1/3/2018 ربعاءاأل  التاريخ: 

                                    

القدس الشرقية أرض عربية فلسطينية محتلة، وأن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية فيها باطلة وغير 
 شرعية، وعلى إسرائيل االنسحاب منها دون قيد أو شرط.

، 1949جنيف الرابعة لعام وتطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، اتفاقية 
تنق على أنه "ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين  49حيث المادة 

إلى األراضي التي تحتلها". كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة 
مستو  األدنى من النظام والقانون، منفصلة عن دولة االحتالل، من صالحياتها المحافظة على ال

وتسيير أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية، واالحتالل يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس 
 له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول، وال يوجد تغييرات إال لمصلحة السكان.

امة أو مجلس األمن والهيئات األخر  التابعة لها، على وقد دأبت األمم المتحدة، سواء الجمعية الع
تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من األراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة 

، التي أعطت فيها 4/7/1967والصادرة بتاريخ  2253على ذلك، ابتداًء بتوصية الجمعية العامة 
والتي أسست لقرارات مجلس األمن الدولي الذي يعتبر أعلى رفضها لتدابير االحتالل بشأن القدس 

سلطة في األمم المتحدة، لقراراتها صفة االلتزام وخاصة عندما يتعلق األمر بشأن متعلق بالسلم 
 واألمن الدوليين.
أول مناسبة يعالج فيها  27/4/1968الصادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ  250ويعتبر القرار 

ية لها عالقة بمدينة القدس، عندما طلب من إسرائيل االمتنام عن القيام بعرض مجلس األمن قض
 عسكري في مدينة القدس.

الذي فيه جاء شجب لفشل  21/5/1968الصادر عن مجلس األمن الدولي بتاريخ  252ثم جاء القرار 
لتشريعية، وجميع إسرائيل في االمتثال لقرارات الجمعية العامة واعتبار جميع اإلجراءات اإلدارية وا

األعمال التي قامت بها إسرائيل، كمصادرة األراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير 
الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة وال يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل 

أكد  1980العام لالمتنام الفوري عن القيام بأي عمل مخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وفي 
، أن القانون األساسي للقدس والذي 2/8/1980الصادر بتاريخ  478مجلس األمن في قراره رقم 

يتضمن اإلعالن عن القدس عاصمة إلسرائيل، مخالف للقانون الدولي، ودعا الدول التي أوفدت 
 بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها وعدم االعتراف بالقانون األساسي.

ذكر أعاله، فقن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس بما فيها االستيطان، ال يعني  وعلى ضوء ما
بحال اإلقرار بشرعيتها التي استقر القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات األمم المتحدة على 

نقل أجزاء اعتبارها غير قانونية، وبالتالي المصادقة على قانون القدس الموحدة والذي بموجبه يحظر 
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عضو كنيست، غير قانوني وغير شرعي وهو  80من القدس في أي تسوية مستقبلية إال بموافقة 
 باطل ال يجوز التعامل به.

 2/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في فلسطين: المقاومة نمط حياة .22
 د. مصطفى البرغوثي

سرائيل موجة جديدة من المقاومة الشعبية في فجر إعالن ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إل
الفلسطينية قد  االنتفاضةالشعبية، وواقع الحال أن نمطا جديدا من  االنتفاضةفلسطين المست حدود 

 .2015بدأ يتكون منذ عام 
، وصل 2015وما بدأ في عام  وتتكرر.تتناوب  موجات،مقاومة شعبية تجري على شكل  انتفاضة

عندما قدمت المقاومة الشعبية واحدا من أفضل نماذجها في  2017ن عام ذروة مذهلة في تموز م
التي حاول فرضها في المسجد األقصى. وقد  إجراءاتهالقدس وأجبرت نتنياهو على التراجع عن 

عمق ذلك النجا  الفلسطيني اإليمان بقوة المقاومة الشعبية، وقدرتها عندما تستخدم بشكل منظم 
 مؤثرا. وعندما تحقق زخما شعبيا

ذ تنوعت أشكال هذه المقاومة على مدار الخمسة عشر عاما األخيرة، من المظاهرات ضد جدار  وا 
بناء قر  المقاومة، إلى حمالت  إلىإلى سفن كسر الحصار على قطام غزة،  العنصري،الفصل 

 إلى الصالة في المسجد األقصى رغم أنف المحتلين، والمسيرات اإلسرائيلية،مقاطعة البضائع 
الشعبية في عيد الفصل والتي تنتهي دوما بالصدام مع المحتلين، فان المقاومة األوسع واألكثر 

 االحتاللانتشارا كانت إصرار الفلسطينيين على البقاء في وطنهم فلسطين، رغم التهجير القسري و 
 البغيض ومنظومة األبارتهايد والتمييز العنصري.

على أرض الفلسطينيين  االستيالءهيوني يرتكز على ركنين، لقد أدرك الفلسطينيون أن المشروم الص
أوال وتهجيرهم منها ثانيا، ولذلك صار التمسك بفلسطين والبقاء فيها أروم أشكال المقاومة الفلسطينية 

 أهدافها. استكمالألنه المسبب األول واألكبر ألزمة الحركة الصهيونية العاجزة عن 
الصهيوني فأن كل جانب من جوانب  االستعماريجوهر المشروم وألن التطهير العرقي لفلسطين هو 

 حياة الفلسطيني صار نوعا من المقاومة.
صرار الشباب الفلسطيني على رفض إغراءات الهجرة مقاومة، وتلقي  فالبقاء في فلسطين مقاومة، وا 

لمهددة التعليم صار مقاومة وتقديم العالج للمرضى والعناية بصحة الناس خصوصا في المناطق ا
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شكال المقاومة، ومثلما صارت التظاهرات الشعبية مقاومة، فقن بناء المدارس أغدا واحدا من أسمى 
 من أشكال المقاومة. الصالة غداوالعيادات الصحية والمساجد والكنائس وأداء 

ورفض التعامل مع مؤسساته كأحد أهم أشكال  االحتاللتتقدم مقاطعة بضائع  أخر ومن ناحية 
 ة المؤثرة والفعالة.المقاوم
نمط  إلىتحولت المقاومة في فلسطين  الفلسطيني،سبعين عاما على نكبة الشعب  ومع مروروهكذا 
 حياة.

وعندما يسألني الباحثون عن أهم ما يميز الشعب الفلسطيني، فأنني أجيبهم بكلمتين " الصمود 
 ".المقاوم

ي فلسطين التاريخية اليوم أكبر من عدد ذلك "الصمود المقاوم" هو الذي جعل عدد الفلسطينيين ف
 .1948من الشعب الفلسطيني بالقوة عام  %70اليهود اإلسرائيليين رغم تهجير 

مرة بعد  123وذلك الصمود المقاوم هو الذي جعل أهل العراقيب في النقب يعيدون بناء قريتهم 
 هدمها.

وتعيد بناء  االحتاللءات وهو الذي جعل قرية " جب الذيب" في منطقة بيت لحم تصمد إلجرا
 وعشرات القر ، وهو الذي مكن أهالي "سوسيا" و " جبل البابا" االحتاللمدرستها بعد هدمها من قبل 

 .واالستيطانمن البقاء في وجه االحتالل  األخر الصغيرة 
وهو الذي جعل قطام غزة يصمد لحصار خانق مستمر منذ أحد عشر عاما ولثالثة حروب عاتية لم 

 ول لتصمد أمامها.تكن د
وذلك الصمود المقاوم هو الذي مكن فلسطين من إلحاق الهزيمة بترامب ونتنياهو في الجمعية العامة 

 المتحدة.لامم 
وصعب، ومحفوف باآلآلم والمخاطر، ولكنهم يدركون  نضالهم طويليدرك الفلسطينيون أن طريق 

 أيضا أن نهايته لن تكون إال النصر والحرية.
ة في نهاية الطريق هو الذي يمنحهم األمل في محيط ظلمته حالكة، وهم يخوضون وضوء الحري

في نهاية الطريق هو الذي منل ويمنل  وضوء الحريةنضالهم أمام خصم عنصري شرس، 
 الفلسطينيين جيال وراء جيل تلك القدرة الخارقة على جعل المقاومة نمطا لحياتهم. 

 2/1/2018، وكالة سما اإلخبارية
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 قاذ األمم المتحدة من المخالب اإلسرائيليةإن .22
  حسن نافعة
لوال عصبة األمم، التي شرعنت االنتداب البريطاني على فلسطين عقب الحرب العالمية األولى 

وطن »وأدرجت في صك هذا االنتداب بندًا يجيز للدولة المنتدبة اتخاذ ما تراه من إجراءات إلقامة 
، «وعد قدمه من ال يملك لمن ال يستحق»مجرد « تصريل بلفور»لليهود في فلسطين، لظّل « قومي

، التي «األمم المتحدة»ولما وجد الحلم الصهيوني بيئة دولية حاضنة وقابلة لتحويله أمرًا واقعًا. ولوال 
أصدرت جمعيتها العامة قرارًا بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية واألخر  عربية، لما جرؤ 

ولما تمكنت هذه الدولة الوليدة من  1948إعالن قيام الدولة اإلسرائيلية عام  بن غوريون على
. ومع ذلك، فقد 1949االنخراط رسميًا في مجتمع الدول عقب قبولها عضوًا في األمم المتحدة عام 

توحشت هذه الدولة اآلن وأصبحت، بقصرارها على ابتالم فلسطين التاريخية كلها والتنكر لمشروم 
وعلى استبعاد أي دور لامم المتحدة في تسوية القضية الفلسطينية، أكثر دول العالم تقسيمها 

المعاصر كراهية لامم المتحدة ورغبة في تقويض دعائمها. وهنا تكمن المفارقة الكبر  التي يصعب 
ة استيعاب كامل أبعادها من خالل فهم دقيق لنمط العالقة التي تربط بين إسرائيل والواليات المتحد

األميركية، وهو نمط يقر الخبراء بأنه ال نظير له في تاريخ العالقات الدولية. في محاولتها فهم 
طبيعة ومليات هذا النمط من العالقة بين دولتين مستقلتين، انقسمت النخب السياسية والفكرية في 

 العالم العربي إلى مدرستين مختلفتين إلى حد التناقض:
مبريالية كبر  بهدف « دولة وظيفية»سرائيل المدرسة األولى: تر  أن إ خلقتها مصالل استعمارية وا 

استخدامها أداًة لتفتيت العالمين العربي واإلسالمي وللحيلولة دون نهوضهما من جديد، سواء تحت 
شعار القومية العربية أو الخالفة اإلسالمية، وهو أمر يبدو من وجهة نظرها ضروريًا لتمكينها من 

ئمة على منطقة الشرق األوسط ومن خاللها على العالم بأسره. وألن بريطانيا كانت القوة الهيمنة الدا
االستعمارية األكثر نفوذًا في مرحلة ما بين الحربين، فقد كان من الطبيعي أن تتولى الدور الرئيس 

مية في التمكين للمشروم الصهيوني إبان مرحلة انطالقته األولى، لكنها اضطرت بعد الحرب العال
الثانية إلى أن تترك عملية استكماله للواليات المتحدة التي ملت إليها منذ ذلك الوقت قيادة المصالل 
الغربية ككل. ووفقًا لهذه النظرية، تصبل إسرائيل ومن ورائها حركة الصهيونية العالمية ككل مجرد 

 ية واإلمبريالية التي أوجدتها.قوة ثانوية أو تابعة تقوم بوظيفة محددة تلعبها لحساب القو  االستعمار 
المدرسة الثانية: تر  أن الحركة الصهيونية العالمية هي التي استطاعت، من خالل قدرتها حشد 
وتعبئة قدراتها ومواردها المالية واإلعالمية الضخمة، اختراق أهم مراكز صنع القرار العالمي ووّظفتها 

، «الموعودة»ية على كامل أرض فلسطين التاريخية لخدمة مشروعها الطامل إلى بناء دولة يهودية قو 
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في الحدود التي تتناسب مع احتياجات هذا المشروم في مراحل تطوره المختلفة. ووفقًا لهذه النظرية، 
تصبل إسرائيل، ومن ورائها الحركة الصهيونية العالمية ككل، هي القوة المحركة والقادرة على توظيف 

 ا بما يتناسب مع طموحات مشروعها في كل مرحلة من مراحل تطوره.المصالل االستعمارية وتوجيهه
ويشير المسار الذي سلكه تطور المشروم الصهيوني على أرض الواقع إلى أن نمط العالقة القائم 
حاليًا بين الواليات المتحدة، بصفتها القوة المهيمنة والممثلة لمصالل اإلمبريالية الغربية، ودولة 

بصفتها الثمرة لمشروم صهيوني لم يكتمل بعد، هو أكثر تركيبًا وتعقيدًا مما يبدو إسرائيل الحالية، 
عليه للوهلة األولى. ويكفي أن نسترجع ما حصل في سياق هذه العالقة خالل العامين األخيرين، أي 
منذ بداية العام األخير في إدارة أوباما وحتى نهاية العام األول من إدارة ترامب، لنصل إلى هذا 

 االستنتاج.
فخالل العام األخير من إدارة أوباما وقع مشهدان لهما داللة عميقة في هذا السياق: مشهد أول: 
جّسدته دعوة وجهها أحد أعضاء الكونغرس األميركي نتانياهو إللقاء خطاب يشر  فيه موقفه من 

دولة األميركية. ولم االتفاق المبرم حول برنامج إيران النووي، من دون تشاور أو تنسيق مع رئيس ال
يتورم نتانياهو عن إلقاء خطاب هاجم فيه االتفاق وأوباما معًا، من فوق منبر أعلى سلطة تشريعية 
في الواليات المتحدة وفي اجتمام مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب وعلى مسمع من الرئيس األميركي 

، أي عقب 2016ول )ديسمبر( نفسه. مشهد ثان: جّسده اجتمام مجلس األمن الدولي في كانون األ
فوز ترامب في االنتخابات الرئاسية، للنظر في مشروم قرار قدمته مصر باسم المجموعة العربية 
يجدد مطالبة إسرائيل بوقف بناء المستوطنات التي يعتبرها غير شرعية وعقبة في طريق السالم. 

روم القرار، تصرف أوباما وبينما نجل ترامب، الرئيس المنتخب، في الضغط على مصر لسحب مش
بطريقة تعكس رغبته في االنتقام من نتانياهو ولم يتردد في إعطاء أوامره باالمتنام عن التصويت 
على مشروم مشابه سارعت دولتان أخريان بتقديمه باسم مجموعة عدم االنحياز بعد سحب مصر 

باالستيطان اإلسرائيلي  مشروعها، األمر الذي ساعد على صدور قرار ملزم من مجلس األمن يندد
ذا كان المشهد األول أكد عمق التغلغل الصهيوني داخل مؤسسات صنع القرار  ويطالب بوقفه. وا 
األميركي، فقد أكد المشهد الثاني في الوقت نفسه أن المصالل األميركية ال تتطابق دائمًا وبالضرورة 

ث بينهما في أوقات معينة فجوة قابلة وفي األوقات كافة مع المصالل اإلسرائيلية، ومن ثم فقد تحد
، فقد أقدم ترامب على خطوة لم 2017االستغالَل في حال توافر شروط محددة. أما في نهاية العام 

يجرؤ عليها أي ممن سبقوه، أفضت إلى اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل وصدور 
ية إليها، ليعيد تذكيرنا بحقيقة مرة، يحرق بعضهم أمر بالبدء في اتخاذ إجراءات نقل السفارة األميرك

على تعمد نسيانها، تؤكد أن الواليات المتحدة كانت وال تزال هي السند الرئيس والحاسم للمشروم 
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الصهيوني في مراحل تحوالته الكبر  كافة. فهي التي أجبرت بريطانيا على التراجع عن خططها 
سطين في بداية ثالثينات القرن الماضي، وهي التي ضغطت الخاصة بتقييد الهجرة اليهودية إلى فل

على الدول األعضاء في األمم المتحدة لتوفير غالبية الثلثين الالزمة لتبني مشروم تقسيم فلسطين 
ضوءًا أخضر لشن الحرب وتوجيه ضربة قاصمة  1967، وهي التي منحت إسرائيل عام 1947عام 

عملية »قيادة مصر الناصرية، وهي التي قادت نجحت في إجهاض مشروم التحرر العربي ب
وقادت إلى تسوية منفردة مع مصر ثم إلى اتفاق أوسلو الذي  1973أجهضت ثمار حرب « سياسية

شكل حجر األساس في المحاوالت الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. لذا، يمكن القول أن قرار 
اإلسرائيلية وأكثر صدقية في التعبير عن  -ألميركيةترامب األخير يبدو أكثر اتساقًا مع رو  العالقة ا

طبيعتها الحقيقية. في سياق ما تقدم، يمكن تشبيه الواليات المتحدة بأسد مدرب على األداء في سيرك 
يقوده العب إسرائيلي. فقسرائيل المعزولة عن الواليات المتحدة تبدو دولة صغيرة ال قيمة وال قدرة لها 

ائيل المرتبطة عضويًا بالعمق األميركي فتتحول فورًا قوًة عظمى تملك حق على التأثير، أما إسر 
الفيتو وقادرة على تحدي األمم المتحدة بل وعلى إلحاق األذ  بها. وقد تمكنت إسرائيل في مرات 
كثيرة سابقة من استخدام الواليات المتحدة أداًة؛ ليس فقط للضغط على الدول األعضاء في األمم 

ها على تبني قرارات تريدها، مثلما حدث حين أجبرت الجمعية العامة على إلغاء قرار المتحدة لحمل
يساوي بين الصهيونية والعنصرية، ولكن لمعاقبة األمم المتحدة نفسها حين تتخذ قرارات تراها معادية 

احة إلسرائيل. وألن المرحلة المقبلة ستكون بالغة الخطورة والحساسية، يبدو لي أن التعويل على س
األمم المتحدة إلعادة االعتبار للقضية الفلسطينية يشكل رهانًا صعب المنال ما لم تتوافر إرادة عربية 
مكانات األمة وراء أكثر قضايا العالم عدالة في المرحلة الراهنة؛ وهي  قادرة على حشد قدرات وا 

رائيل، وهي الدولة األكثر القضية الفلسطينية. أليس من المثير للتأمل والتعجب في الوقت نفسه أن إس
انتهاكًا للقانون الدولي واألكثر خرقًا للسلم واألمن الدوليين، أصبحت تر  في نفسها اآلن دولة مؤهلة 
لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن، وتصر على الحصول على هذا المقعد في القريب العاجل، 

مر الذي نعتقد أنه سيقوض كل ما تبقى وربما تحصل عليه بفضل الدعم األميركي غير المحدود، األ
من صدقية لامم المتحدة بعامة ولمجلس األمن بخاصة. فمن ينقذ األمم المتحدة من مخالب إسرائيل 

 األميركية الصنع؟
 3/1/2018، الحياة، لندن
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 الكنيست اإلسرائيلي يقترح شعفاط عاصمة فلسطينية؟ .22
 أحمد جميل عزم د.

 إشارةضوم الفلسطيني قد اختفى من التداول في الدوائر اإلسرائيلية، في قبل عدة أعوام بدا أن المو 
الطمئنان الدوائر اإلسرائيلية أن ال شيء يقلقهم في هذا الملف، وانشغلوا بقضايا داخلية، أما اآلن 
فمع تدافع القوانين اإلسرائيلية، يبدو وكأنه ال يوجد ما يشغل اإلسرائيليين من مشكالت سو  سن 

وتشريعات ضد الفلسطينيين، جزء ال يستهان منها بال معنى عملي وتكرار لشيء قديم، ومخرها قوانين 
التعديل القانوني الجديد حول القدس. ربما تكون اإلدارة األميركية الحالية أثارت غريزة الهجوم عند 

تماعية النواب اإلسرائيليين، ولكن على األغلب هناك من يهرب من قضايا الفساد والعدالة االج
واالقتصاد وغيرها للموضوم الفلسطيني والقدس، كما يجد في األمر مجااًل لكسب الشعبية بين 

 الناخبين. 
اتخذ الكنيست االثنين الفائت، القرار الالزم لسن قانون يتطلب أغلبية الثلثين تصويتًا لتغيير حدود 

حقيقي لعدة أسباب، منها أنه  القدس في إطار أي اتفاق سالم. ويبدو التغيير القانوني بال معنى
من أعضاء الكنيست. ولعل من مؤشرات افتقاد القانون  1يسمل بتعديله وتغييره بأغلبية النصف + 

لمعنى قانوني، أّن جيروزالم بوست وضعت عنوانًا لتقريرها عن التصويت للقانون "االئتالف اليميني 
تطلب إجراء استفتاء للتخلي عن أي أراض يجيز قانونا يسمل بتقسيم القدس"، فهناك قانون أصال ي

 عليها سيادة إسرائيلية، واإلسرائيليون يعتبرون أّن لهم سيادة على القدس. 
، يمنع أي تفاوض حول وحدة القدس، وما جر  اآلن هو 1990هذا القانون يضاف لقانون أقر عام 

لى القانون الذي أقر ، ع2000تعديل على قانون سابق. وهو تعديل جديد يضاف لتعديل أقر عام 
. وفي حالة هذه التعديالت والقوانين كان دائمًا هناك خوف من اتفاق سالم قريب، 1980أصال سنة 

أّما اآلن فالتعديل رغم أن فرق أي اتفاق تبدو بعيدة جدًا، لكنه ضمن موسم قطف ثمار تواجد إدارة 
ء للفلسطينيين، بين السياسيين دونالد ترامب، وموسم المزايدات السياسية والتسابق على العدا
 اإلسرائيليين القويين انتخابيًا المالحقين بقضايا فساد في الوقت ذاته. 

كذلك فقّن هذا القانون يلغي نصا يمنع تغيير حدود البلدية، من هنا فقن اقتراحات مختلفة قد تبرز في 
ج مناطق ذات كثافة سكانية المستقبل. فمن جهة هناك توجه عند بعض المسؤولين اإلسرائيليين إلخرا

فلسطينية، مثل قلنديا وشعفاط والرام وغيرها من حدود القدس، بهدف ضمان رقي "عرقي" يهودي 
أكبر في المدينة، ولكن هذا يفتل الباب لتسهيل إعادة هذه األجزاء لدولة فلسطينية، )مع أّنه سيبقى 

قع أّن هذا يعيد لاذهان خطة وزير ضروريًا إجراء استفتاء عليها بموجب قوانين سابقة(، والوا
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الخارجية اإلسرائيلي في حكومة إيهود باراك نهاية التسعينيات شلومو بن عامي، الذي اقتر  حينها 
 توسعة القدس لتضم أبو ديس والعيزرية ثم تقّسم القدس فتكون هذه مقر العاصمة الفلسطينية. 

دون جعل تقسيم القدس أصعب، وبالتالي حتى من الناحية السياسية، يّدعي رعاة القانون أنهم يري
اتفاق سالم سيصبل أصعب، ولكن في الواقع أّن سن هذه القوانين المتكررة، يعني ببساطة اعترافا 
بأّن موضوم القدس ليس موضوم إجمام بين اإلسرائيليين، وأّن هناك خوفا مستمرا أّن أغلبية قد تقرر 

 في إطار اتفاق مع الفلسطينيين.  يومًا الخروج من المدينة، أو جزء منها،
مثل هذه القوانين ربما تأتي من باب المزايدات السياسية، وتسابق النّواب الدعاء تشدد أكبر من 
اآلخرين، ولكنها أيضًا تحرف االنتباه عن قضايا ال يراد بحثها، مثل قضايا الفساد التي تحيط 

االجتماعية بين اإلسرائيليين، كالتي أدت لموجة  بالحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وقضايا العدالة
، وفي ذات جلسة تعديل قانون القدس، جر  تمرير قانون كان سيحظى بنقان 2011احتجاجات عام 

مئات مالف الشواكل للمرشحين من  إعطاءأكبر لو لم يترافق إقراره مع موضوم القدس، وهو 
انتخابية في أحزابهم الختيار مرشحيهم  أصحاب منصب وزير ونائب وزير، عندما يدخلون حمالت

للكنيست، وهو ما سيدفعه دافعو الضرائب اإلسرائيليون. وفي الوقت الحالي يستفيد وزراء حزب 
 الليكود أكثر من غيرهم من هذه األموال.

انتقل اإلسرائيليون من إهمال الموضوم الفلسطيني قبل عدة سنوات إلى استخدام القدس والمستوطنات 
للتنافس بينهم ولتحقيق مكاسب مستغلين وجود إدارة دونالد ترامب والضعف العربي مجاال 

 والفلسطيني، وضعف الموقف الدولي األوروبي والصيني والياباني.
 3/1/2018، الغد، عم ان

 
 ضم أحادي الجانب يلغي اتفاقيات أوسلو .21

 كارني الداد
رة وقطام غزة، هضبة الجوالن وشرق القدس فكرة السيادة في المناطق ثارت منذ احتالل يهودا، السام

نساء في »، ولكنها نالت دفعة قوية في السنوات األخيرة عندما أخذت منظمة تسمى 1967في 
مهمة غرسها ودفعها إلى األمام. وانطالقا من الرؤية بان ليس لليمين في إسرائيل في واقع « األخضر

ث الموضوم ومواجهة نواب من اليمين على بح« نساء في األخضر»األمر خطة سياسية، عملت 
لزامهم التفكير واتخاذ موقف في المسألة.  به، كي يفهموا ما هو موقفهم وا 

ظهر نواب، وزراء وشخصيات عامة كثيرون، لكل واحد منهم ظل ما « سيادة»في مجلة تحمل اسم 
أن هذه ليست رغبة في تعريف ما هي السيادة اإلسرائيلية في المناطق. وكل هذا انطالقا من الفهم ب
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الفلسطينيين وانطالقا من الرؤية بأنه ال توجد مفاوضات سياسية. إن إحالل السيادة هو بالتالي ضم 
 أحادي الجانب للمنطقة، بخالف موقف الفلسطينيين ومعظم دول العالم.

 في األقل ضمها خطوة أولى لضم المنطقة كلها أوإن أغلب زعماء اليمين يطالبون بضم مناطق ج، 
ـ وهكذا يتم إلغاء اتفاقات أوسلو التي قسمت المناطق إلى ثالثة أقسام: مناطق أ تحت السيطرة 
الفلسطينية الكاملة، مناطق ب تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية والمدنية الفلسطينية، والمناطق ج 

ها، ويعين تحت السيطرة اإلسرائيلية. في هذه المناطق توجد المستوطنات ومعظم طرق الوصول إلي
 فيها قرابة نصف مليون نسمة.

من المهم اإلشارة إلى أن المستوطنين الذين أخذوا على أنفسهم القانون اإلسرائيلي من جهة، ال 
يحظون بالحقوق من جهة، ويضطرون إلى عبور أروقة بسيطة عبر اإلدارة المدنية ـ وهي هيئة 

اة السكان في المناطق. ال يمكنهم أن يكونوا عسكرية معقدة، هزيلة بالقو  البشرية، مؤتمنة على حي
أصحاب األرض التي يبنون عليها بيوتهم، إال إذا اشتروها من الفلسطينيين، وكل تغيير يجب أن 

 يلقى اإلذن من البس البّزة.
المستوطنون عطشى للحالة الطبيعية. وحقيقة أنهم هم أيضا، مثل الفلسطينيين، يوجدون تحت حكم 

هم حياتهم. فهم مواطنو إسرائيل الذين ينتخبون ممثليهم لكنيست إسرائيل، ولكن عسكري، يثقل علي
الكنيست ال تدير حياتهم، بل قائد المنطقة العسكرية. كل شيء يحتاج إلى إذنه، األمر الذي يجعل 
حياتهم متعلقة بنزوات وجدول أعمال رجل واحد. أما السيادة، في مناطق ج في األقل، فستغير هذا 

 من ناحيتهم.الوضع 
بالطبع، ينبغي أن يؤخذ بالحسبان أن مثل هذه السيادة ستتناول أيضا الفلسطينيين الذين يعيشون في 
المناطق ج )الذين ليس معروًفا عددهم، ألن هذا يعتمد على تقارير غير صادقة من السلطة 

راء منقسمة: الفلسطينية، وفي كل األحوال ال يصل إال إلى بضع عشرات اآلالف(. هنا أيضا اآل
هناك من يعتقدون أنه يجب نقلهم إلى المناطق أ أو ب، هناك من يدعون بأنه يجب منحهم اإلقامة، 

 مثلما سكان شرق القدس، وهناك من يقترحون منحهم المواطنة اإلسرائيلية الكاملة.
 1/1/2018معاريف 
 3/1/2018القدس العربي، لندن، 
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